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وألول مرة، نفذ صندوق التمويل اإلنساين استجابة على مستوى 
المجموعات  متعددة  االستجابة  على  التركيز  مع  المنطقة 
القطاعية يف أربع مناطق يف محافظة تعز والتي تعد من بين 
المناطق التي يصعب الوصول إليها، والتي تواجه مستويات 
شديدة من الضعف يف العديد من القطاعات. وقد عزز هذا النهج 

التخطيط والتكامل بين المجموعات القطاعية.

بالنظر إىل المستقبل، سيكون صندوق التمويل اإلنساين يف 
اليمن الممول جيًدا جزءاً مهًما من االستجابة ألزمة اليمن الحادة 
كثر من 20 مليون شخص إىل  والواسعة النطاق، حيث يحتاج أ
المساعدة اإلنسانية والحماية، يف حين أن النساء واألطفال هم 
األكثر تضرراً. هذا يعني أن اثنين من كل ثالثة أشخاص يحتاجون 
إىل مساعدات غذائية أو رعاية صحية أو أي دعم آخر إلنقاذ األرواح 
كثر من 16 مليون  من المنظمات اإلنسانية. من المتوقع أن يعاين أ
شخص من الجوع هذا العام وأن ما يقرب من 50000 شخص 
يعانون بالفعل من ظروف شبيهة بالمجاعة. سيستمر الصندوق 
يف كونه آلية تمويل سريعة ويستند عليها ومرنة للشركاء يف 
الخطوط األمامية وسيتم استخدامه بشكل استراتيجي للتخفيف 
من أثر األزمة. ستقطع التعهدات التي تم تلقيها حتى اآلن لعام 
2021 شوطاً طويالً يف تقديم استجابة مستهدفة يف المناطق 
التي تشتد الحاجة فيها، ولكن حجم االحتياجات يعني أن التمويل 
يجب أن ينمو من أجل مواصلة تقديم األثر والدعم لشركاء 

متنوعين التي تجعل الصندوق فريداً من نوعه. 

ريثما أبدأ فترة عملي كمنسق للشؤون اإلنسانية يف اليمن، أود 
أن أشكر جميع الجهات المانحة يف صندوق التمويل اإلنساين 
يف اليمن وشركاء المجموعات القطاعية والمجلس االستشاري 
وشركاء المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومنظمات 
الصليب األحمر/ الهالل األحمر وكذلك وكاالت األمم المتحدة 
االستجابة  يف  الهائلة  جهودهم  على  وبرامجها  وصناديقها 

لالحتياجات األكثر إلحاًحا لشعب اليمن.

المقدمة

ديفيد غريسلي
منسق الشؤون اإلنسانية يف اليمن

YHF 2020 ANNUAL REPORT

يسعدنا تقديم التقرير السنوي لصندوق التمويل اإلنساين يف 
اليمن لعام 2020. يقدم هذا التقرير لمحة مفصلة عن كيفية 
عمل الصندوق وكيف تم استخدامه لتلبية االحتياجات الملحة 
يف اليمن التي تمر بأسوأ أزمة إنسانية يف العالم. ويقدم التقرير 
مستجدات اإلدارة والمساءلة يف الصندوق ويوضح كيف دعم 

الصندوق غايات وأهداف المجموعات القطاعية.

ساهمت 24 جهة مانحة بسخاء بحوايل 98 مليون دوالر أمريكي 
كبر صندوق قطري  للصندوق يف عام 2020، مما يجعله ثاين أ
مشترك تحت إدارة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. كما أتاح 
كثر من 4.5 ماليين شخص محتاج و62 مشروعاً  التمويل دعم أ

نفذها 35 شريكاً. 

يف عام 2020، كان حدود نصف األسر اليمنية يف حاجة ماسة 
وتفاقم الوضع اإلنساين بسبب جائحة كوفيد-19 وتصاعد الصراع 
المسلح والتدهور االقتصادي وانهيار العملة واألمطار الغزيرة 

والسيول وانتشار الجراد الصحراوي.

كان صندوق التمويل اإلنساين جزءاً أساسياً يف استجابة إنسانية 
فعالة وحسنة التنسيق ومتعددة المجموعات القطاعية، حيث 
ساعد الصندوق يف استمرارية تقديم الخدمات األساسية المنقذة 
لألرواح ودعم توصيل المواد الغذائية والمساعدات الغذائية 
وغيرها من اإلمدادات الحيوية لماليين األشخاص المعوزين 
وسط مخاوف متزايدة من أن البالد قد تتجه نحو أسوأ مجاعة 
شهدها العالم منذ عقود، كما أسهمت مرونة الصندوق من ضخ 

األموال بسرعة يف استجابة كوفيد-19.

أدى التكامل مع الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة إىل تضخيم 
الموارد لتلبية االحتياجات ذات األولوية التي لم يتم معالجتها، 
وقدم الصندوقان بشكل مشترك 164 مليون دوالر للمساعدة 
المنقذة لألرواح. على سبيل المثال، مكّن تخصيص صندوق 
التمويل اإلنساين من توفير بدالت للعاملين الصحيين ودعم 
أنشطة االستجابة الرئيسية لكوفيد-19، يف حين قدم الصندوق 
المركزي تمويالً حاسًما للتدخالت الصحية التي تعاين من نقص 
التمويل. على هذا النحو، وفر الصندوقان شريان حياة لالستجابة 

الصحية الشديدة.
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مكّنت مرونة 
الصندوق وسالسته 

من دعم استجابة 
كوفيد-19 يف وقت 

كانت فيه االحتياجات 
أشد ما يمكن.

ديفيد	غريسلي	

منسق	الشؤون	اإلنسانية	لليمن

الموقع: محافظة عدن، 22 فبراير 2020. طفلة نازحة يف 
موقع دار سعد للنازحين. مصدر الصورة: الشبكة اليمنية 

لإلنتاج/محمود فاضل



يعرض هذا التقرير السنوي معلومات عن إنجازات صندوق التمويل اإلنساين يف 
اليمن خالل عام 2020. ومع ذلك، وبسبب أن تخصيص المنح وتنفيذ المشاريع 
وإعداد التقارير غالباً ما تتم على مدار سنوات متعددة )ُصممت الصناديق القطرية 
المشتركة لدعم االستجابات اإلنسانية المستمرة واآلخذة بالتطور(، حيث ُيبلغ عن 

انجازات الصناديق القطرية المشتركة بطريقتين مختلفتين:

معلومات عن التخصيصات الممنوحة يف 2020 )موضحة باللون األزرق(. تأخذ 
هذه الطريقة يف االعتبار األثر المقصود من التخصيصات بدالً من النتائج المحققة 
حيث يستمر تنفيذ المشروع وإعداد التقارير يف كثير من األحيان إىل السنة الالحقة 

وال تتوفر معلومات النتائج على الفور يف وقت نشر التقارير السنوية.

النتائج الواردة يف عام 2020 المنسوبة إىل التخصيصات الممنوحة يف عام 2020 
كثر  والسنوات السابقة )موضحة باللون البرتقايل(. تعرض هذه الطريقة صورة أ
كتماالً عن اإلنجازات خالل سنة معينة ولكنها تتضمن نتائج من التخصيصات التي  ا
تم منحها يف السنوات السابقة. تم استخالص هذه البيانات من التقارير السردية 

النهائية المعتمدة يف الفترة 1 فبراير 2020 - 31 يناير 2021.

قد تشمل األرقام الخاصة باألشخاص المستهدفين والذين تم الوصول إليهم 
ازدواجاً يف الحساب ألن األفراد غالباً ما يتلقون المساعدة من مجموعات قطاعية/ 

قطاعات متعددة.

ُتسجل المساهمة على أساس سعر الصرف عند استالم األموال نقداً وبالتايل قد 
تختلف عن بيان الحسابات المعتمد الذي يسجل المساهمات على أساس سعر 

الصرف يف وقت التعهد.

2020 في سطور
التقرير السنوي لصندوق 

التمويل اإلنساني في اليمن
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السياق اإلنساني والخريطة المرجعية
2020 في سطور

الوضع اإلنساين العام
يف عام 2020، ظلت اليمن تشهد أسوأ أزمة إنسانية يف العالم، حيث 
كان ما يقرب من نصف جميع األسر يف حاجة ماسة، وتفاقم الوضع 
اإلنساين بسبب جائحة كوفيد-19 وتصاعد الصراع المسلح والتدهور 
االقتصادي وانهيار العملة واألمطار الغزيرة والسيول وانتشار الجراد 
االستجابة  على  التمويل  الكبير يف  النقص  أثر  كما  الصحراوي، 
اإلنسانية والذي تفاقم بسبب أزمة الوقود الناجمة عن الخالف 
حول استخدام عائدات واردات الوقود. باالضافة إىل ذلك، استمرت 
تحديات الوصول الواسعة يف إعاقة ايصال المساعدات القائمة 
على المبادئ. كما تواجه اليمن مخاطر متزايدة من المجاعة وسوء 
التغذية الحاد الوخيم وتفشي األمراض وضحايا الصراع والنزوح 

القسري وتراجع مكاسب التنمية السابقة.

انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية الحاد
يف الوقت الذي ُقدمت فيه المساعدة الغذائية إىل ماليين األشخاص 
كل شهر، كان 13.5 مليون شخص يواجهون مستويات عالية من 
انعدام األمن الغذايئ الحاد )المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي 
المتكامل أو ما فوقها( بناًء على نتائج التصنيف المرحلي المتكامل 
لألمن الغذايئ لعام 2020. شمل ذلك 9.8 ماليين شخص يف المرحلة 
الثالثة من التصنيف )مرحلة األزمة( و 3.6 ماليين شخص يف المرحلة 
الرابعة من التصنيف )مرحلة الطوارئ( وحوايل 16,500 شخص 
يف المرحلة الخامسة من التصنيف )مرحلة الكارثة(. ومن المتوقع 
أن يزداد عدد األشخاص الذين يواجهون انعدام األمن الغذايئ الحاد 
بما يقرب من 3 ماليين إىل 16.2 مليون شخص بين يناير ويونيو 
2021. ومن المرجح أن يكون هناك 11 مليون شخص يف المرحلة 
الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل و5 ماليين شخص يف 
المرحلة 4، ومن المتوقع أن يرتفع عدد األشخاص يف المرحلة 

الخامسة إىل 47,000.

 تواجه اليمن حالياً أعلى المستويات من سوء التغذية الحاد الوخيم 
المسجلة منذ تصاعد الصراع يف عام 2015. ومن المتوقع، استناداً 
إىل تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد لعام 
كثر من 2.25 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 0  2020، أن يعاين أ
كثر من مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية  و59 شهراً وأ
الحاد خالل عام 2021. ومن بين هؤالء، ُيتوقع أن يعاين 400,000 
من سوء التغذية الحاد الوخيم ويمكن أن يموتوا إذا لم يتلقوا 

العالج العاجل.

تفشي األمراض وكوفيد-19
تأثر الحصول على خدمات الرعاية الصحية بسبب الصراع المتزايد 
وعدم دفع رواتب العاملين يف مجال الرعاية الصحية واالنقطاع 
للكهرباء يف جميع أنحاء البالد. حيث تعمل نصف المرافق الصحية 
يف اليمن بكامل طاقتها، ويموت طفل واحد على األقل كل 10 دقائق 
بسبب أمراض يمكن الوقاية منها. كما شهدت اليمن تفشي األمراض 
المعدية يف عام 2020 وهي الكوليرا والمالريا وحمى الضنك وشلل 
األطفال وكوفيد-19. إن خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي 
والنظافة - والتي يمكن أن تخفف من انتشار مثل هذه الفاشيات 

– ينقصها التمويل بصورة حادة.

 أدى كوفيد 19- إىل تفاقم الوضع الصحي المتردي. وبحلول نهاية 
العام، تم اإلبالغ رسمياً عن 2,103 حاالت إصابة بفيروس كوفيد-19. 
ومع ذلك، ينبغي وضع هذه األرقام يف سياق يتسم بغياب البيانات 
ونقص  الرسمية  ير  التقار إىل  االفتقار  بسبب  الموثوقة  الوبائية 
مرافق الفحص وضعف الوصول إىل الرعاية الطبية والخوف من 

التماس العالج.

النزوح والسيول
يف عام 2020، نزح 172,000 شخص ما رفع عدد النازحين إىل 
كبر أزمة نزوح يف العالم.  4 ماليين على األقل وجعل اليمن رابع أ
باإلضافة إىل ذلك، استضافت اليمن 138,000 مهاجر و178,000 
من  الرغم  وعلى   .2020 ديسمبر  نهاية  لجوء يف  وطالب  الجئ 
استضافة غالبية النازحين داخل المجتمعات المحلية، إال أن ما 
يقرب من مليون نازح يعيشون يف 1,589 موقعاً تم التحقق منها. 
كثر من 70 يف المائة من النازحين يف اليمن هم من النساء واألطفال،  أ
وحوايل 30 يف المائة من األسر النازحة تعولها اآلن إناث مقارنة 
بنسبة 9 يف المائة قبل تصاعد الصراع يف عام 2015. وشهد جنوب 
كثر من  وشرق اليمن أمطاراً غزيرة وتسببت السيول يف فقدان أ
300,000 شخص منازلهم ودخلهم وسبل كسب عيشهم معظمهم 

من النازحين الذين يعيشون يف المواقع.

السياق اإلنساني
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الوضع االقتصادي والخدمات األساسية
يف بلد يعيش 80 يف المائة من سكانه تحت خط الفقر، استمر 
االقتصاد والعملة يف االنهيار مع استنفاد احتياطيات العملة األجنبية، 
ولم تكن الحكومة قادرة على دعم المواد الغذائية والسلع األخرى 
التي يعتمد اليمن على استيرادها بنسبة 90 يف المائة. كما تأثرت 
التحويالت – وهي أحد المصادر الرئيسية للنقد األجنبي يف اليمن 

– بشكل كبير مع تفشي فيروس كورونا المستجد العالمي.

وأدت أزمة الوقود يف الشمال، وهي جزء من الخالف على استخدام 
اإليرادات، إىل نقص الوقود وارتفاع األسعار، مع عدم قدرة الحكومة 
على دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية للموظفين العموميين 

بانتظام وتدهور الخدمات العامة.

الوصول واألمان
تتميز بيئة العمل يف اليمن بانعدام األمن والنزاع النشط والعوائق 
البيروقراطية، وزادت تعقيداً بسبب كوفيد-19. وارتفع عدد الجبهات 

من 35 مديرية يف عام 2019 إىل 49 مديرية يف عام 2020. 

وبينما تم إحراز بعض التقدم يف التخفيف من تحديات وصول 
المساعدات اإلنسانية بحلول نهاية عام 2020، اال أن القيود استمرت 
يف عرقلة وتأخير إيصال المساعدات اإلنسانية األساسية. يف حين 
الناجمة عن انقسام السلطة زادت بشكل  أن مشاكل الوصول 
مطرد يف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، إال أن أشد 
التحديات صعوبة للوصول اآلمن ويف الوقت المناسب والمستدام 
واألساسي للمنظمات اإلنسانية استمرت يف المناطق التي تسيطر 
عليها سلطات أنصار هللا. وتضاعف عدد األشخاص يف المناطق 
التي يصعب الوصول إليها ثالث مرات من 5 ماليين شخص محتاج 
2020، وقد أثرت  19.5 مليون يف أغسطس  2019 إىل  يف عام 
المساحة التشغيلية المحدودة والعوائق البيروقراطية بشكل كبير 
على البرامج والعمليات اإلنسانية، وشمل ذلك تأخيرات كبيرة يف 
الحصول على اتفاقيات المشاريع - وهي طلب لبدء تنفيذ أنشطة 
المشروع رسمياً، حيث تضمنت العوائق البيروقراطية من قبل 
سلطات أنصار هللا مطالبتها بمعلومات حساسة ومحمية وتقييد 
وتغيير تدخالت وأنشطة البرامج والتدخل يف استهداف المستفيدين 
وتسجيلهم وعرقلة تقييم االحتياجات وتسجيلها وتقييد أو تعليق 
تنفيذ البرنامج  وعرقلة التنقالت وفرض رسوم على عمليات األمم 
المتحدة والمنظمات غير الحكومية والتدخل يف التعاقد مع ناقالت 
المكاتب والمستودعات والتدخل يف عمليات  البضائع ومواقع 

المناقصات والمشتريات.

باإلضافة إىل العوائق البيروقراطية، أبلغ الشركاء يف المجال اإلنساين 
عن حاالت اعتداء جسدي واحتجاز وترهيب وأشكال أخرى من سوء 

المعاملة ومصادرة وسرقة األصول اإلنسانية فضالً عن احتالل المباين 
اإلنسانية. كما تم استهداف العامالت يف المجال اإلنساين بشكل 
متزايد ال سيما يف المناطق التي تسيطر عليها سلطات أنصار هللا، 
حيث طالبت السلطات أن تكون الموظفات الوطنيات العامالت يف 

المجال اإلنساين برفقة محرم )قريب ذكر(.

كما أثرت قيود كوفيد 19- على األنشطة اإلنسانية، وتم إيقاف 
عمليات تناوب العاملين يف المجال اإلنساين بشكل أساسي عندما 
تم تعليق الرحالت الجوية اإلنسانية الدولية من وإىل عدن وصنعاء 
من مارس إىل مايو 2020. وداخل اليمن، ُمنع العاملون يف المجال 
اإلنساين من تقديم المساعدة وتنفيذ األنشطة األخرى بسبب القيود 
المفروضة على الحركة، كما تأخرت حركة البضائع جواً وبراً وبحراً 
وتعطلت بسبب إجراءات الحجر الصحي المفروضة على البضائع.

خطة االستجابة اإلنسانية
يف عام 2020، كانت االستجابة اإلنسانية تعاين من 
نقص كبير يف التمويل، مما أجبر البرامج الرئيسية 
على اإلغالق أو التقليص. لم يتم استالم سوى 1.9 
مليار دوالر أمريكي، أي 56 يف المائة من مبلغ 3.38 
مليار دوالر الالزم الستجابة عام 2020. واصل الشركاء 
تقديم المساعدة لماليين األشخاص المحتاجين 
على الرغم من محدودية التمويل لكن االنخفاض 
الكبير يف التمويل أجبر على إغالق أو تقليص برامج 

هامة ووقف الدعم لماليين األشخاص

24.3مليون	
شخص	محتاج

19مليون		
شخص	مستهدف

3.23مليار	دوالر	أمريكي		
احتياجات	التمويل
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الخريطة المرجعية

2020 في سطور

المملكة العربية السعودية

سلطنة ُعمان

إثيوبيا

جيبويت الصومال

إريتريا

أبين

الضالع
عدن

البيضاء

الحديدة

الجوف المهرة

المحويت

عمران

ذمار

حجةحضرموت

لحج

مأرب

ريمة

صعدة

صنعاء

شبوة

سقطرى

تعز

إب

100 كيلو متر

خليج عدن

البحر األحمر

ليمن ا

ال تشير المسميات والحدود الواردة يف هذه الخريطة إىل اإلقرار أو الموافقة الرسمية عليها من قبل األمم المتحدة



التقرير السنوي لصندوق التمويل اإلنساني في اليمن10

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

كتوبر أ

نوفمبر

ديسمبر

تخصيص صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن 
االحتياطي لخدمات األمم المتحدة للنقل الجوي 

اإلنساين واالتصاالت يف حاالت الطوارئ  (3.5 ماليين 
دوالر)

تخصيص صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن 
االحتياطي لكوفيد-19 و آلية االستجابة السريعة 

(19.8 مليون دوالر)

خصص الصندوق المركزي لالستجابة 
الطارئة للطوارئ التي تعاين من نقص 

التمويل 35 مليون دوالر لالستجابة 
المتعلقة بالصحة

التخصيص األساسي األول: تخصيص 75.3 مليون 
دوالر لتلبية االحتياجات العاجلة يف المناطق التي 

يصعب الوصول إليها واالستجابة لالحتياجات 
الملحة

تخصيص الصندوق المركزي لالستجابة 
الطارئة لالستجابة السريعة للمساعدة 

الغذائية (30 مليون دوالر)

أدى تصاعد القتال يف محافظات صنعاء 
ومأرب والجوف إىل نزوح اآلالف

أدان منسق اإلغاثة الطارئة الهجمات على 
المنظمات غير الحكومية يف الضالع

أعرب كبار المسؤولين اثناء االجتماع األول 
يف بروكسل عن قلقهم بشأن تقليص 

مساحة التشغيل

مر 31 من 41 برنامجاً للمعونة الرئيسية 
لألمم المتحدة بمرحلة تقليص أو إغالق 

بسبب نقص التمويل

اإلبالغ عن أول حالة إصابة بـكوفيد-19 
رسمياً يف اليمن

تضرر ما يقدر بنحو 21,240 أسرة 
(148,680 شخصاً) من السيول منذ 

منتصف أبريل

حققت الفعالية االفتراضية رفيعة 
المستوى إلعالن التبرعات لألزمة اإلنسانية 

يف اليمن تعهدات بقيمة 1.35 مليار دوالر 
الستجابة اليمن

نشر تحليل التصنيف المرحلي المتكامل 
النعدام األمن الغذايئ الحاد للمناطق التي 

تسيطر عليها الحكومة اليمنية

أثر نقص التمويل المستمر على العمليات 
اإلنسانية يف اليمن

اجتماع كبار المسؤولين الثاين يف 
ستوكهولم

نشر تحليل التصنيف المرحلي 
المتكامل النعدام األمن الغذايئ 
الحاد الذي يسلط الضوء على 

المستويات المقلقة النعدام األمن 
الغذايئ

التخصيصاتالمساهمات

5.7

5.8

9.5

5.5

2.1

1.2

13.5

35.9

5.4

9.9

3.5

19.8

35

75.3

30

3.5

 الجدول الزمني لعام 2020
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انظر المالحظة التوضيحية يف الصفحة رقم 6

مبلغ عنها مقابل تمويل خطة 
االستجابة اإلنسانية لعام 2019

29.5

15.2

11.6

9.6

8.3

8.2

6.5

3.2

2.6

2.1

1.8

-

الخدمات اللوجستية

التعليم

االتصاالت يف حاالت الطوارئ

تنسيق وإدارة المخيمات

الحماية

آلية االستجابة السريعة

المأوى/ المواد غير الغذائية

التغذية

المياه والصرف الصحي والنظافة

األمن الغذايئ

الصحة

مناطق أخرى: الضالع 4.5 ماليين دوالر، صنعاء 4.2 ماليين دوالر، إب 3.3 ماليين 

دوالر، حضرموت 3.0 ماليين دوالر، صعدة 2.7 مليون دوالر، ذمار 2.3 مليون دوالر، 

أمانة العاصمة 2.2 مليون دوالر، المحويت 1.1 مليون دوالر، البيضاء 0.9 مليون دوالر، 

الجوف 0.7 مليون دوالر، شبوة 0.5 مليون دوالر، المهرة 0.3 مليون دوالر، ريمة 0.1 

مليون دوالر، سقطرى 0.01 مليون دوالر.

التخصيصات بالمليون دوالر أمريكي < 5
5 - 10

10 - 15

> 15

1.1

بين أ

عدن

الحديــدة

حجة
عمران

لحج

مأرب

تعز

8.9 ماليين دوالر أمريكي
1.1 مليون شخص

5.1 ماليين دوالر أمريكي
0.2 مليون شخص

5.9 ماليين دوالر أمريكي
0.2 مليون شخص

12.8 مليون دوالر أمريكي
0.4 مليــون شــخص

9.2 ماليين دوالر أمريكي
0.7 مليون شخص

5.4 ماليين دوالر أمريكي
0.2 مليون شخص

5.3 ماليين دوالر أمريكي
0.1 مليون شخص

19.8 مليون دوالر أمريكي
1 مليون شخص

مليون دوالر 
أمريكي

1.3

1.3

1.6

1.8

2.6

3.1

2.8

مليون دوالر 
أمريكي 31.2

مليون دوالر 
أمريكي 12.7

مليون دوالر 
أمريكي 49.8

مليون دوالر 
أمريكي 4.9

http://bit.ly/CBPF_overview : األشخاص الذين تم الوصول إليهم على الرابط

أخرى* 

كوريا 

سويسرا 

كندا

النرويج 

بلجيكا 

الدنمارك

إيرلندا

السويد

المملكة المتحدة

هولندا

ألمانيا 

5.2
4.9

2.6

2.0

1.4

5.4

5.7

6.7

9.0
13.0

26.7

15.3

تخصيص 2020
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استجابة صندوق التمويل اإلنساني في اليمن لكوفيد-19

ديسمبر نوفمبر كتوبر أ سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير

16.8

أعلنت منظمة الصحة 
العالمية تفشي 

كوفيد-19 جائحة

تعليق رحالت الطيران 
اإلنساين من صنعاء و 

عدن

إطالق خطة االستجابة 
اإلنسانية العالمية لكوفيد

19-

تخصيص احتياطي بقيمة 16.8 مليون دوالر يركز 
على بدالت المخاطر الصحية للعاملين الصحيين 
يف الخطوط األمامية لـمواجهة كوفيد-19 واإلبالغ 

عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

التخصيصات األساسية

التخصيصات االحتياطية 

مالحظة: كان المبلغ المتبقي بسبب مراجعات 
المشاريع الجارية للتكيف مع كوفيد-19

1.3

1.3

1.6

1.8

2.6

3.1

2.8

17.31.1

5.60.40.1

16.8

5.5

522.7

546.9

 لصالح الصحة: 
304.5 مليون دوالر أمريكي    

غير الصحة:
81.2 مليون دوالر أمريكي

شهدت االستجابة لـكوفيد-19 بذل شركاء صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن جهوداً إضافية لتعزيز قدرة 
وحدة العناية المركزة وزيادة قدرة الفحوصات وإجراء اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع واستيراد اإلمدادات 

والمعدات الرئيسية. كانت االستجابة صعبة بشكل خاص بسبب أزمة الوقود ونقص األموال للعاملين الصحيين 
ومعدات الحماية والتأخير يف استيراد اإلمدادات، وقد تفاقم ذلك بسبب نقص اإلبالغ عن الحاالت وعدم وجود 

سلوك تكيفي معلن للحد من انتقال العدوى.
يف أغسطس 2020، أطلق الصندوق تخصيصاً احتياطياً وضخ 16.8 مليون دوالر لصالح استجابة كوفيد-19، 

مما مكّن من دفع بدالت المخاطر للعاملين الصحيين ومول أنشطة االستجابة الرئيسية. يف وقت التخصيص، 
كان كوفيد-19 يهدد بمزيد من التأثير على الخدمات الصحية وتفاقم نقاط الضعف. باإلضافة إىل ذلك، أشارت 

كز العالج والمخاطر  التقارير إىل تأخر حصول الناس على العالج بسبب وصمة العار وصعوبة الوصول إىل مرا
المتصورة لطلب الرعاية الصحية.

كثر من 30 تدخًال من الشركاء الحاليين لتقديم أنشطة االستجابة لـكوفيد باإلضافة إىل التخصيص، تمت مراجعة أ
-19، بما يف ذلك توفير معدات الحماية الشخصية.

السياق 

مليون دوالر 386
أمريكي

مليون دوالر 
مليون أمريكي

مليون دوالرألف
أمريكي

مليون دوالر
أمريكي

مليون دوالر
أمريكي

ألف

ألف

ألف

صندوق التمويل اإلنساني في اليمن 
ا ستجاتة لقوفيددنص

تأخر مراقبة بدل المخاطر 
للعاملين الصحيين 
بسبب عدم موافقة 

سلطات أنصار هللا.

تأثرت أنشطة اإلبالغ 
عن مخاطر كوفيد-19 

والمشاركة المجتمعية يف 
أعقاب التعليق المؤقت 

لألنشطة المجتمعية من 
قبل وزارة الصحة العامة 

والسكان.

كثر من 2,800  تلقى أ
عامل رعاية صحية 

يف الخطوط األمامية 
يعملون يف 42 وحدة 

عزل بدل المخاطر 
الصحية. يتم مراقبة 

مدفوعات بدالت 
المخاطر من خالل نهج 

مفصل للمراقبة قبل 
الدفع وبعده.

Support to 2,073 
medical facilities 
(ICU, isolation rooms, 
mobile clinics). Health 
care services for 2.7 
million people.

تم دعم 10,000 
متطوع مجتمعي 
إلجراء الوقاية من 

العدوى ومكافحتها 
من خالل أنشطة 

المشاركة المجتمعية.

أجرى الشركاء تدريبات تنشيطية يف مجال 
تعزيز النظافة، بما يف ذلك االستجابة لـكوفيد-19، 

وتوعية متطوعي الصحة المجتمعية من خالل 
مشاركة المعلومات المتعلقة بالنظافة وكوفيد

-19، وتم توزيع معدات الوقاية الشخصية ومواد 
مكافحة العدوى على المرافق الصحية المدعومة.

18 مليون شخص 
تلقوا رسائل حول 

ماهية الفيروس 
وكيفية انتقاله وما 

يمكننا فعله للحد من 
انتشاره.

 تم توزيع مليون كمامة 
على الفئات الضعيفة.
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العالمية تفشي 

كوفيد-19 جائحة

تعليق رحالت الطيران 
اإلنساين من صنعاء و 

عدن

إطالق خطة االستجابة 
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تخصيص احتياطي بقيمة 16.8 مليون دوالر يركز 
على بدالت المخاطر الصحية للعاملين الصحيين 
يف الخطوط األمامية لـمواجهة كوفيد-19 واإلبالغ 

عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

التخصيصات األساسية

التخصيصات االحتياطية 
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شهدت االستجابة لـكوفيد-19 بذل شركاء صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن جهوداً إضافية لتعزيز قدرة 
وحدة العناية المركزة وزيادة قدرة الفحوصات وإجراء اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع واستيراد اإلمدادات 

والمعدات الرئيسية. كانت االستجابة صعبة بشكل خاص بسبب أزمة الوقود ونقص األموال للعاملين الصحيين 
ومعدات الحماية والتأخير يف استيراد اإلمدادات، وقد تفاقم ذلك بسبب نقص اإلبالغ عن الحاالت وعدم وجود 

سلوك تكيفي معلن للحد من انتقال العدوى.
يف أغسطس 2020، أطلق الصندوق تخصيصاً احتياطياً وضخ 16.8 مليون دوالر لصالح استجابة كوفيد-19، 

مما مكّن من دفع بدالت المخاطر للعاملين الصحيين ومول أنشطة االستجابة الرئيسية. يف وقت التخصيص، 
كان كوفيد-19 يهدد بمزيد من التأثير على الخدمات الصحية وتفاقم نقاط الضعف. باإلضافة إىل ذلك، أشارت 

كز العالج والمخاطر  التقارير إىل تأخر حصول الناس على العالج بسبب وصمة العار وصعوبة الوصول إىل مرا
المتصورة لطلب الرعاية الصحية.

كثر من 30 تدخًال من الشركاء الحاليين لتقديم أنشطة االستجابة لـكوفيد باإلضافة إىل التخصيص، تمت مراجعة أ
-19، بما يف ذلك توفير معدات الحماية الشخصية.

السياق 

مليون دوالر 386
أمريكي

مليون دوالر 
مليون أمريكي

مليون دوالرألف
أمريكي

مليون دوالر
أمريكي

مليون دوالر
أمريكي

ألف

ألف

ألف

تأخر مراقبة بدل المخاطر 
للعاملين الصحيين 
بسبب عدم موافقة 

سلطات أنصار هللا.

تأثرت أنشطة اإلبالغ 
عن مخاطر كوفيد-19 

والمشاركة المجتمعية يف 
أعقاب التعليق المؤقت 

لألنشطة المجتمعية من 
قبل وزارة الصحة العامة 

والسكان.

كثر من 2,800  تلقى أ
عامل رعاية صحية 

يف الخطوط األمامية 
يعملون يف 42 وحدة 

عزل بدل المخاطر 
الصحية. يتم مراقبة 

مدفوعات بدالت 
المخاطر من خالل نهج 

مفصل للمراقبة قبل 
الدفع وبعده.

Support to 2,073 
medical facilities 
(ICU, isolation rooms, 
mobile clinics). Health 
care services for 2.7 
million people.

تم دعم 10,000 
متطوع مجتمعي 
إلجراء الوقاية من 

العدوى ومكافحتها 
من خالل أنشطة 

المشاركة المجتمعية.

أجرى الشركاء تدريبات تنشيطية يف مجال 
تعزيز النظافة، بما يف ذلك االستجابة لـكوفيد-19، 

وتوعية متطوعي الصحة المجتمعية من خالل 
مشاركة المعلومات المتعلقة بالنظافة وكوفيد

-19، وتم توزيع معدات الوقاية الشخصية ومواد 
مكافحة العدوى على المرافق الصحية المدعومة.

18 مليون شخص 
تلقوا رسائل حول 

ماهية الفيروس 
وكيفية انتقاله وما 

يمكننا فعله للحد من 
انتشاره.

 تم توزيع مليون كمامة 
على الفئات الضعيفة.

عبدهللا، قصة ممرض
يف	عمر	43	عاماً،	كان	عبد	هللا	ممرًضا	لنصف	عمره	تقريباً،	
وعندما	ظهر	كوفيد-19	يف	اليمن،	لم	يفكر	ملياً	واستمر	يف	
رعاية	مرضاه،	وغالباً	ما	كان	يرعى	مرضى	كوفيد-19	وهم	
يلتقطون	أنفاسهم	األخيرة	أو	يساعد	أفراد	األسرة	للوداع	
عبر	الهاتف.	حتى	محاوالت	أسرته	بالتوسل	إليه	بأن	يتوقف	
عن	العمل	خوفاً	من	إصابة	عبد	هللا	بالفيروس	لم	يقنعه	
بالتخلي	عن	مرضاه.	ولحماية	نفسه	من	اإلصابة	بـكوفيد-19	
أو	نقله	إىل	المنزل	ألسرته،	يرتدي	عبد	هللا	كمامة	ويغسل	
يديه	بشكل	متكرر.	يقول	عبد	هللا	"لم	أتوقف	عن	العمل	
على	الرغم	من	تفشي	فيروس	كوفيد-19	...	وعلى	الرغم	
من	محدودية	الموارد،	لم	نتعثر	ولم	نتوقف	عن	العمل	ألنها	
مهنة	إنسانية،	واآلن	وصل	الدعم،	والوضع	أفضل	بكثير."

عبد	هللا	ال	يكرس	نفسه	لمرضاه	فقط.	فهو	أيًضا	أب	وزوج	
مخلص	يعيش	يف	المكال،	حضرموت.	أثر	قلة	الراتب	وارتفاع	
وأسرته.	 هللا	 عبد	 على	 األساسية	 الضروريات	 تكاليف	
وأضاف	عبد	هللا	بشأن	استالم	بدالت	المخاطر	"سيحدث	
هذا	المبلغ	من	المال	فرقاً	كبيراً،	حيث	سيساعدين	يف	دفع	
تكاليف	السفر	لعالج	زوجتي	المريضة	خارج	اليمن.	كما	
سيساعدين	ذلك	أيًضا	على	توفير	االحتياجات	األساسية	

والمواد	الغذائية	ألسريت."

دفع بدالت المخاطر 
للعاملين الصحيين 

الذين يدعمون 
استجابة كوفيد-19

الموقع: الكود، محافظة أبين. جلسة غسل اليدين مع 
األطفال النازحين.

مصدر الصورة: اليونيسف
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مناطق أخرى: صنعاء 4.5 ماليين دوالر لـ 238 ألف شخص، مدينة صنعاء 10.4 
ماليين دوالر لـ 696.9 ألف شخص، ذمار 3.0 ماليين دوالر لـ 91.9 ألف شخص، 

ريمة 0.3 مليون دوالر لـ 10 آالف شخص، شبوة 0.3 مليون دوالر لـ 15.7 ألف 
شخص، سقطرى 0.04 مليون دوالر لـ 3.5 ألف شخص

المنطقة 
مبلغ التمويل 

بالمليون دوالر أمريكي

األشخاص 
الذين تم 
الوصول 

إليهم

عدن

5.1مليون
دوالر أمريكي

تعز147.7 ألف

24.9مليون دوالر أمريكي
1.1مليون

الحديدة

20.3مليون دوالر أمريكي
1.0مليون

إب

9.3مليون دوالر أمريكي
333.1 ألف

حجة

17.9مليون دوالر أمريكي
1.2مليون

عمران

6.5مليون دوالر أمريكي
220.4 ألف

المحويت

0.8مليون دوالر أمريكي
45.2 ألف

المهرة

0.2مليون دوالر
أمريكي

8.8 ألف

البيضاء

2.4مليون دوالر
أمريكي

56.1 ألف

أبين

7.9مليون
دوالر أمريكي

595 ألف
الضالع

4.8مليون
دوالر أمريكي

187.5 ألف
لحج

3.0مليون دوالر أمريكي
170 ألف

الجوف

3.8مليون دوالر أمريكي
115.6 ألف

مأرب

2.7مليون دوالر أمريكي
82.4 ألف

صعدة

5.3مليون دوالر
أمريكي

96.5 ألف

حضرموت

0.6مليون دوالر
أمريكي

44.4 ألف

مستهدفة النساء

تم الوصول إليهن 

الرجال

الفتيات

الفتيان

مستهدف 

تم الوصول إليهم 

مستهدفة 

تم الوصول إليهن

مستهدف 

تم الوصول إليهم 
النسبة

%70.8

%27.6

%1.5

%0.1 العائدون

آخرون

النازحين

المجتمعات المضيفة

0.1
0.1

0.02
0.01

مستهدفين
تم الوصول إليهم

4.2

1.8
2.2

5.7

تستند النتائج إىل بيانات عام 2020 وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل كاٍف عنها نظراً ألن تنفيذ 
المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالًبا ما يستمر إىل العام التايل.

النسبةتم الوصول إليهممستهدفين

%121

%138

%98

%123

%84

%110

%126

%145

%67 تنسيق وإدارة المخيمات

االمن الغذايئ

التعليم

الحماية

التغذية

المأوى الطارئ والمواد
غير الغذائية

آلية االستجابة السريعة

الصحة

المياه والصرف الصحي
والنظافة

Camp Coordination / Management

Food Security

Education

Protection

Nutrition

Emergency Shelter and NFI

Multi-Sector

Health

Water Sanitation Hygiene 2.9 

2.4 

0.5 

0.2

0.3 

3.5

3.3

0.5

0.3

0.2

0.20.2

0.10.1

0.10.1

0.020.01

2018

2019

مليون دوالر
أمريكي

مليونمليونمليون دوالر أمريكي

مليون دوالر
أمريكي

النتائج المبلغ عنها في 2020



202015 يف 2020

لمحة عن صندوق التمويل اإلنساني 
في اليمن

2020 في سطور

االتفاقيات الفرعية
ال يزال عمل الشركاء المنفذين والصندوق يف اليمن يتسم ببيئة 
تشغيلية صعبة، ويظل الحصول على الموافقة على اتفاقيات 
المشاريع الفرعية- وهو مطلب من السلطات قبل البدء يف تنفيذ 
المشروع – يمثل تحديًا. بموجب التخصيص األساسي الثاين لعام 
2019، تم تخصيص 110 ماليين دوالر لـ 74 مشروعاً. ومع ذلك، 
أثرت عملية االتفاق على المشاريع والمفاوضات المطولة على 
عملية التنفيذ. بالنسبة للمشاريع المعتمدة، تمت الموافقة على 
االتفاقات يف المتوسط بعد خمسة أشهر من تاريخ بدء المشروع، 
وعند تقديم وقبول وثائق اتفاقية المشروع، تستغرق سلطات أنصار 
هللا يف المتوسط 101 يوماً للموافقة على اتفاقيات المشاريع 
الفرعية، بينما تستغرق الحكومة اليمنية 92 يوماً يف المتوسط. 
والجدير بالذكر أن االتفاقيات الفرعية للمنظمات غير الحكومية 
الدولية تستغرق يف المتوسط 1.5 شهًرا أطول من تلك التي تمت 
الموافقة عليها بالنسبة للمنظمات غير الحكومية المحلية. أثناء 
كان  اليمنية،  الحكومة  عليها  تسيطر  التي  المناطق  التواجد يف 
التأخير يف توقيع االتفاقات مرتبًطا بشكل أساسي بنقص القدرات 
والتحديات المتعلقة بالتنسيق داخل الحكومة، أما يف مناطق سيطرة 
أنصار هللا فقد حاولت السلطات بنشاط التدخل يف تصميم المشروع 
واألنشطة واالستهداف ووضع الميزانية والتوظيف والمشتريات 
والمراقبة وشروط نقل األصول وغيرها من عناصر عملية التخطيط 
للبرامج. على الرغم من أن التحديات التي تفرضها سلطات أنصار 
كثر حدة، فقد أفاد الشركاء اإلنسانيون بوجود قيود متزايدة  هللا ظلت أ
حول عملية االتفاق مع الحكومة اليمنية يف عام 2020. وبحلول 
28 فبراير 2021، كانت االتفاقيات لثالثة مشاريع من التخصيص 
األساسي الثاين لعام 2019 معلقة ألكثر من سنة. على الرغم من 
أن بعض المنظمات يف بعض المناطق قد تكون قادرة على تنفيذ 
األنشطة دون اتفاقية مشروع معتمدة، إال أن معظمها ال يمكن أن 

يبدأ التنفيذ إال بعد التوقيع على االتفاقية الفرعية.

استيفاء الشروط وتقييم القدرات وأداء الشركاء
ُيطبق الصندوق عملية من أربع خطوات لتقييم أهلية الشركاء 
البرمجية  القدرة  لديهم  أن  والتأكد من  التمويل  للحصول على 
والمؤسسية الالزمة لتنفيذ المنح. يتم قبول المنظمات التي اجتازت 
جميع المراحل األربع فقط كشركاء مؤهلين وتكون مؤهلة لتلقي 
التمويل. الخطوات هي: )1( دعوة سنوية عبر اإلنترنت للتعبير 
عن االهتمام باألهلية لتقييم الحد األدىن من المعايير6  بناًء على 
المعلومات المعلنة ذاتياً، )2( التسجيل يف نظام إدارة المنح عبر 
باستيفاء  المتعلقة  الوثائق  المعلومات/  تقديم   )3( اإلنترنت، 
الشروط والقدرة الداخلية، و )4( تقييم القدرات الداخلية الذي 
يارة  وز مكتبية  ومراجعة  الشروط  استيفاء  مراجعة  من  يتألف 
مكتبية من قبل موظفي البرنامج والشؤون المالية لتقييم القدرات 

البرمجية والداخلية.

يصبح الشركاء المحتملون الذين يجتازون تقييم القدرات مؤهلين 
لتلقي التمويل من الصندوق ويتم تحديد مستوى مخاطر )منخفض 
أو متوسط أو مرتفع( يحدد األساليب التشغيلية مثل حدود التمويل 
ودفعات الصرف وعدد التقارير وزيارات المراقبة وعمليات التفتيش 
المالية العشوائية المطلوبة لكل مشروع. كلما زادت المخاطر، زادت 
صرامة آليات الضمان. وتتم مراقبة أداء الشركاء بناًء على مؤشر 
األداء الموحد عالميا7ً . يراجع الصندوق مستويات مخاطر شركائه 
مرة واحدة على األقل يف السنة للتأكد من أنها تعكس بدقة أحدث 
أداء. بصرف النظر عن التطبيق الموحد لمؤشر أداء الشريك، قد تؤثر 
النتائج الحاسمة يف آليات الرقابة المالية والداخلية واألداء البرمجي 

الضعيف على أداء الشريك و/ أو تصنيف المخاطر.

6 وهي: 1. العمل وفًقا لمبادئ العمل اإلنساين المحددة بوضوح. 2. وجود تسجيل 
ساري المفعول يف اليمن. 3. إجراء عمليات إنسانية داخل اليمن لمدة ثالث سنوات 

على األقل تماشياً مع خطة االستجابة اإلنسانية. 4. أن تكون عضوا نشطا يف مجموعة 
كثر يف اليمن لمدة سنة واحدة على األقل. 5. وجود نفقات/ ميزانية  قطاعية أو أ

كثر يف السنة.  برمجية يف العامين الماضيين بما ال يقل عن 200,000 دوالر أمريكي أو أ
كة  6. امتالك حساب مصريف تشغيلي باسم المنظمة. 7. خبرة مثبتة يف العمل بالشرا

مع الجهات المانحة واألمم المتحدة والمنظمات الدولية. 8. امتالك خبرة يف إدارة 
المشروع طوال دورة البرنامج الكاملة وليس فقط التدخالت القائمة على النشاط أو 

التوزيع وكونه شريكًا منفذاً مباشراً. 9. إظهار هيكل تنظيمي واضح وقدرة مالية على 
استيعاب األموال. 10. وجود عدد كاف من الموظفين.

7 وتشمل: )1( جودة وثائق المشروع وحسن التوقيت يف الرد على التعليقات أثناء 
عملية المراجعة. )2( حالة التنفيذ )المراقبة وعمليات التفتيش العشوائية(، )3( جودة 
ير السردية وحسن توقيتها. )4( حسن توقيت وتواتر وتبرير مراجعات المشروع.  التقار

ير المالية. و )6( نتائج التدقيق. )5( أداء التقار
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عملية األهلية المنقحة يف 2020

تم استعراض ثالثة تغييرات رئيسية. أوالً، تغيرت عملية األهلية المنقحة 
من أساس دوري إىل دعوة سنوية عبر اإلنترنت للتعبير عن االهتمام 
باألهلية. ثانًيا، تم تحديث الحد األدىن من المتطلبات لتصبح مؤهالً. أخيراً، 
كبر يف النتيجة اإلجمالية.  تم تغيير حد القدرة المالية لمنحه أهمية أ
كثر من 130 منظمة بطلب عبر دعوة التقديم عبر اإلنترنت التي  تقدمت أ
تم إطالقها يف سبتمبر 2020. انتقل حوايل 10 يف المائة من المنظمات 
المتقدمة إىل المراحل التالية للتقييم. بالنسبة ألولئك الذين لم يتم 
كثر  اختيارهم، تضمنت المالحظات العامة أنهم لم يستوفوا واحداً أو أ
من معايير األهلية، وال سيما وجود ميزانية برمجية ال تقل عن 200,000 

دوالر سنويًا يف 2018 و2019 أو لديهم خبرة كافية يف اليمن.

المراقبة واإلبالغ والمساءلة أمام السكان المتضررين
الصندوق  ُيراقب  الشركاء،  المقدمة من  اإلنجاز  ير  تقار إىل  باإلضافة 
المنظمات المتلقية وفًقا لمناهجها التشغيلية بناًء على مستويات 
المخاطر. وتتم المراقبة من خالل المراقبة الميدانية من قبل موظفي 
صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن، ويف بعض األحيان ينضم إليهم 
منسقو المجموعات القطاعية و/ أو موظفو مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية يف الميدان وشركتان مستقلتان للمراقبة من طرف ثالث. على 
الرغم من قيود الوصول وقيود السفر بسبب كوفيد-19، أجرى الصندوق 
165 زيارة مراقبة ميدانية على 119 مشروعاً يف عام 2020 مستوفياً 
متطلبات المراقبة لعام 2020. كما واصل الصندوق يف توسيع المساءلة 
أمام السكان المتضررين من خالل ضمان أن مشاريع الشركاء لديها 
آليات شكاوى ومالحظات منتظمة ومن خالل تقديم آلية التحقق من 
المستفيدين يف 2018 وآلية مالحظات وشكاوى المستفيدين يف عام 
2020، آلية التحقق من المستفيدين ُتستخدم يف االتصال بالمستفيدين 
عن طريق الهاتف يف القرى النائية وزيادة عدد المستفيدين الذين تمت 
مقابلتهم للتحقق من جودة الخدمات التي يقدمها شركاء الصندوق. يف 
عام 2020، تم استدعاء 12,302 مستفيد باستخدام آلية المراقبة هذه. 
ومن خالله وآلية مالحظات وشكاوى المستفيدين  يتمتع المستفيدون 
بفرصة تقديم مالحظات بشأن عملية التنفيذ والمساعدة التي يتم 
تلقيها من المشاريع الممولة من الصندوق من خالل االتصال بخط 
ساخن مجاين أنشأته شركات المراقبة من طرف ثالث. يعالج الشركاء 
المالحظات باستخدام نظام عبر اإلنترنت. تم تلقي ما يقرب من 1,800 

مكالمة من المستفيدين يف عام 2020 لتقديم مالحظاتهم.

ينشر صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن تقرير مراقبة سنوي ونصف 
سنوي مفصل، يمكن الوصول إليه هنا.

الضوابط المالية والتدقيق
األقساط متوقفاً  )1( جعل دفع  المالية من خالل  الضوابط  ُتطبق 
على تقديم البيانات المالية عند استخدام ما ال يقل عن 70 يف المائة 
كتمال عملية  من األموال المستلمة. )2( إغالق المشاريع بمجرد ا
التدقيق، ورد التكاليف غير المستخدمة أو غير المستحقة أو تحرير 
الدفعات المعلقة وعند االقتضاء. )3( طلب توقعات مالية بخصوص 
طلبات التمديد بدون تكلفة. )4( إجراء عمليات تفتيش مالية عشوائية 
على أساس نوع الشريك ومستوى مخاطر المشروع لتقييم سالمة 
الضوابط الداخلية ودقة السجالت المالية للتحويالت النقدية للشركاء. 
و )5( المراجعة المنهجية لمشاريع المنظمات غير الحكومية وحركة 

الصليب األحمر والهالل األحمر عبر شركة تدقيق خارجية. تتم متابعة 
التوصيات التي أثيرت يف تقارير التدقيق والمراجعة المالية يف حاالت 
المراقبة المالية المتتالية لتتبع التقدم المحرز يف مستوى التنفيذ 

ووضع خطط تحسين األداء عند الضرورة.

يف عام 2020 وتماشياً مع توصيات المجلس االستشاري لصندوق 
التمويل اإلنساين يف اليمن، تعاقد الصندوق مع مزود خدمة آخر 
من أجل خدمات التدقيق. وبالتايل، تم بذل جهود متضافرة لمراجعة 
حسابات المشاريع المعلقة وبدء عمليات مراجعة حسابات 134 

مشروًعا تم ترتيب أولوياتها حسب مستوى مخاطر الشريك.

تضمنت بعض النتائج الرئيسية والمتكررة عالية المخاطر ما يلي:

عدم كفاية إجراءات إرساء العقد.  .1

اختالف أسعار الصرف.  .2

المدفوعات المتأخرة.  .3

اإلفراط يف استخدام المدفوعات النقدية.  .4

عدم االمتثال للقوانين واللوائح المحلية.  .5

تظهر هذه النتائج عندما تكون الوثائق مفقودة، أو عندما ال تتوافق 
العمليات واإلجراءات المتبعة مع األدلة الداخلية للشريك أو عندما 

ال يكون التطبيق متوافقاً مع أحكام اتفاقية المنحة.

ومع ذلك، ال ينبغي أن تكون بعض نتائج التدقيق هذه متكررة يف 
عمليات التدقيق المستقبلية بما أنه قد تم تحديث اتفاقية المنحة 
العالمية للصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ وتبسيطها يف عام 

2020، وبالتايل توضيح عدد من القواعد واللوائح.

العامة والمعلومات  الشراكة 
عيادات صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن

يف عام 2020، واصل الصندوق البناء على المبادرات التي انطلقت 
يف عام 2018 لضمان فهم الشركاء الذين يتلقون التمويل لقواعد 
ولوائح الصندوق، وعزز الصندوق مستوى بناء القدرات وقدم دورات 
تدريبية عبر اإلنترنت ألكثر من 1,000 موظف شريك. كما وسع 
الصندوق نطاق التدريبات المتاحة، وتلقى الشركاء تدريبات حول 
تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي ومنع االستغالل واالنتهاك 
الجنسي وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف البرامج اإلنسانية إىل 
جانب التدريبات المنتظمة على قواعد ولوائح الصندوق والمتطلبات 

المالية والمتطلبات المتعلقة بالميزانية والمراقبة واإلبالغ.

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/YHF_2020_Monitoring%20Report_Final.pdf
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المواد اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي
واصل الصندوق نشر ملخصات موضوعية خاصة بالتخصيصات، تقدم لمحة عامة عن النتائج الخاصة بالتخصيصات والمجاالت الموضوعية. 
تماشياً مع السنوات السابقة، نشر الصندوق 10 "قصص من الميدان" قبل المؤتمر االفتراضي رفيع المستوى إلعالن التعهدات لألزمة 
اإلنسانية يف اليمن لعام 2020. كما نشر الصندوق تقرير مراقبة منتصف العام الذي قدم لمحة عامة عن وظائف المراقبة يف الصندوق 

وتحليل المشاريع التي يتم مراقبتها من يناير إىل يونيو 82020.

يف عام 2018، افتتح الصندوق حسابه الرسمي على تويتر )@YHF_Yemen(. اعتباًرا من 14 أبريل 2021، وصل عدد متابعي الحساب 
اىل 3,623 متابًعا وال يزال يمثل وسيلة لمشاركة مستجدات الصندوق وشركائه واإلنجازات وإبراز الجهود للمانحين.

https://www.unocha.org/yemen/about-yhf 8  جميع الوثائق العامة متاحة على

الموقع الجنح، 2020. محمد عبيد، موظف المجلس النرويجي لالجئين 
يتحدث مع مشغلي المضخات يف مشروع مياه الجنح.

ياد الصليحي/ المجلس النرويجي لالجئين مصدر الصورة: ز

https://www.unocha.org/yemen/about-yhf
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استخدام األموال

إدارة وحدة التمويل 
اإلنساين/ التكلفة 

المباشرة

تخصيصات

عمليات التدقيق

تكلفة دعم البرامج

26.7

15.3

13

9

6.7

5.7

5.4

5.2

5.0

2.6

2

1.4

مساهمات المانحين

1. باستثناء 4.2 مليون دوالر أمريكي من مساهمات 2016 تم إيداعها يف 4 يناير 2020

ألمانيا 

هولندا 

المملكة المتحدة

السويد 

إيرلندا 

الدنمارك  

بلجيكا

النرويج

كندا 

سويسرا

كوريا 

أخرى* 
من المانحين اآلخرين: لوكسمبورغ، جيرزي، 

مؤسسة األمم المتحدة، ليتوانيا، ماليزيا، 
بلغاريا، اليونان، مالطا، قبرص، أذربيجان، 

الفلبين

الجدول الزمني للمساهمات 

يناير
5.7م

مارسفبراير
5.8م

أبريل
9.5م

مايو
5.5م

يونيو
2.1م

يوليو
1.2م

أغسطس
13.5م

سبتمبر
35.9م

كتوبر أ
5.4م

نوفمبر
9.9م

ديسمبر
3.5م

ايرلنداالدنمارك
5.5م

مانحون آخرونالمانحون من الدرجة الثانيةالمانحون من الدرجة األوىل 

جيرسي
0.3م

النرويج
1.9م

قبرص
0.03م

اذربيجان
0.03م

كوريا
2م

ماليزيا
0.1م

النرويج
1م

النرويج
2.3م

لوكسمبورج
0.4م

ليتوانيا
0.05م

المملكة المتحدة
13م

السويد
9م

مؤسسة األمم
 المتحدة
0.2م

ألمانيا
26.7م

ايرلندا
1.2م

هولندا
5.4م

هولندا
9.9م

كندا
4.9م

سويسرا
2.6م

بلجيكا
5.4م

بلغاريا
0.05م

 

مساهمات المانحين
2020 في سطور

مشهد التمويل يف اليمن لعام 2020
يف عام 2020، انخفض التمويل اإلنساين لصالح اليمن بنسبة 50 
يف المائة مقارنة بعام 2019، مما أدى إىل إغالق أو تقليص برامج 
حيوية وبالتايل انقطاع مساعدات حيوية عن ماليين األشخاص. نتج 
عن مؤتمر التعهدات رفيع المستوى لألزمة اإلنسانية يف اليمن – 
الذي استضافته المملكة العربية السعودية واألمم المتحدة يف 2 
يونيو 2020 – تعهدات بقيمة 1.35 مليار دوالر، مقارنة بـ 2.6 مليار 
دوالر يف عام 2019. ولوحظت اتجاهات هبوط مماثلة يف إجمايل 
التمويل لالستجابة اإلنسانية لليمن: ففي عام 2019، تم تلقي 
4.06 مليار دوالر مقابل 2.14 مليار دوالر يف عام 2020، وانخفض 
إيصال المساعدات من 13.7 مليون شخص شهرياً يف عام 2019 
إىل 7.5 ماليين شخص يف يونيو 2020، قبل الصعود مرة أخرى إىل 

10.2 مليون شخص يف نهاية عام 2020.

كانت البيئة التشغيلية المقيدة بشكل متزايد منذ منتصف عام 
2019 أحد المخاوف التي أثارها المانحون. يف 13 فبراير 2020، 
استضافت المفوضية األوروبية والسويد يف بروكسل االجتماع األول 
لكبار المسؤولين اإلنسانيين بشأن األزمة اإلنسانية يف اليمن، معربين 
عن قلقهم إزاء التدهور السريع للمساحة اإلنسانية يف اليمن9 . 
وأشاروا إىل أن إيصال المساعدات المنقذة لألرواح يف خطر. وأن 
هناك حاجة إىل اتخاذ خطوات ملموسة لمواصلة الدعم الحيوي 
لشعب اليمن. خالل االجتماع، تم االتفاق على تقليص أو حتى وقف 
عمليات معينة إذا كان تسليم المساعدات اإلنسانية مستحيالً. ويف 
12 نوفمبر 2020، استضافت المفوضية األوروبية والسويد االجتماع 

الثاين لكبار المسؤولين اإلنسانيين يف ستوكهولم.

رحب المشاركون بالتحسينات يف بعض المجاالت، خصوصاً تلك 
التي تتعلق بالموافقة على االتفاقيات الفرعية للمشاريع  واالتفاقات 
األساسية للمنظمات غير الحكومية الدولية وتنفيذ تقييمات منسقة 
لالحتياجات وإلغاء بعض اللوائح اإلشكالية. ومع ذلك، فقد أشاروا إىل 
أنه يتعين القيام بالمزيد ودعوا مرة أخرى إىل اإلزالة الكاملة لجميع 

القيود والعقبات التي تعترض العمليات اإلنسانية.

9  المجتمع اإلنساين يؤكد التزامه تجاه اليمن | عمليات الحماية المدنية األوروبية 
)europa.eu( والمساعدات اإلنسانية
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1. باستثناء 4.2 مليون دوالر أمريكي من مساهمات 2016 تم إيداعها يف 4 يناير 2020
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المساهمات لصندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
على الرغم من التحديات، ساهمت 24 جهة مانحة بما يقرب من 
98 مليون دوالر أمريكي للصندوق يف عام 2020، مما يجعله ثاين 
كبر صندوق مشترك يديره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على  أ
الرغم من أن المساهمات، تماشياً مع اتجاهات التمويل، كانت أقل 
بنسبة 42 يف المائة عن عام 2019. وكانت المساهمات تمثل 5 يف 
المائة من إجمايل تمويل خطة االستجابة اإلنسانية التي تم تلقيها 
يف عام 2020. مكّن الدعم المستمر والثقة من الجهات المانحة 
الصندوق من دعم شركائه يف تقديم الخدمات الحيوية واالستجابة 
لـكوفيد-19 واالستجابة لالحتياجات اإلنسانية الحرجة يف أربع مناطق 
ذات أولوية يصعب الوصول إليها يف تعز وتغطية الفجوات لألشخاص 
المحتاجين بشدة يف االستجابة الطارئة المستمرة. وكان نحو 72 
يف المائة من المساهمات من ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة 
والسويد وأيرلندا. ظلت معظم مساهمات المانحين متماشية مع 
مساهماتهم لعام 2019. ومع ذلك، كانت هناك زيادة طفيفة يف 
المساهمات من أيرلندا والنرويج وهولندا، يف حين خفضت المملكة 
المتحدة مساهمتها من 59.9 مليون دوالر إىل 13 مليون دوالر 
وخفضت ألمانيا مساهمتها من 42.1 مليون دوالر يف عام 2019 

إىل 26.7 مليون دوالر يف عام 2020.

معايرة المخاطر
كبار  اجتماع  بها خالل  التعهد  تم  التي  االلتزامات  مع  بالتوافق 
المسؤولين، قام الصندوق بمعايرة برامجه وتعديل هدف حشد 
الموارد من 180 مليون دوالر إىل 100 مليون دوالر، وعزز متطلبات 
لضمان  الرقابة  وآليات  التشغيلية  واألساليب  القدرات  تقييم 
تخصيص التمويل بشكل مسؤول. واعتبر المجلس االستشاري 
أن الصندوق هو األداة الرئيسية لتوجيه التمويل إىل المنظمات غير 
الحكومية المحلية والدولية، والتي تأثرت بشدة بالبيئة التشغيلية 
والتأخيرات يف اعتماد االتفاقيات الفرعية للمشاريع. باإلضافة إىل 
ذلك، تأثرت آلية الرقابة يف الصندوق بمحاولة التدخل يف أنشطة 
المراقبة، ال سيما يف المناطق التي تسيطر عليها سلطات أنصار هللا. 
وقد اتخذ هذا التدخل شكل طلبات لتبادل المعلومات الحساسة 
حول المستفيدين والتقارير والمعلومات التفصيلية األخرى كشرط 
لمنح تصاريح ألنشطة المراقبة. كما تأثرت قدرة الصندوق على إجراء 
عمليات تدقيق نوعية ويف الوقت المناسب، بما يف ذلك عمليات 

مراجعة الحسابات بصورة قانونية.

التوقيت
تم تلقي 29 يف المائة فقط من المساهمات )28.6 مليون دوالر( 
يف النصف األول من عام 2020 مقارنة بنسبة 66 يف المائة )110 
مليون دوالر( يف عام 2019. وتم تنظيم مؤتمر التعهدات االفتراضي 
رفيع المستوى لألزمة اإلنسانية يف اليمن يف 2 يونيو 2020. بحلول 
نهاية سبتمبر 2020، أي بعد أربعة أشهر من مؤتمر التعهدات، تم 
تلقي 80 يف المائة من المساهمات )79 مليون دوالر(. وقد مكنت 
نسبة 69 يف المائة من المساهمات )68 مليون دوالر( التي تم 
تلقيها يف الربعين الثالث والرابع من الصندوق من إطالق تخصيص 
كبير يف نوفمبر لتغطية االحتياجات الماسة يف المناطق التي يصعب 

الوصول إليها وسد الفجوات العاجلة.

وقع الصندوق على مذكرة تفاهم مدتها أربع سنوات مع السويد 
يف عام 2016 ومذكرة تفاهم أخرى مدتها ثالث سنوات مع المملكة 
المتحدة يف عام 2018. وهذان أمران حيويان لضمان مساهمات 
متعددة السنوات ولتعزيز قدرة الصندوق على التخطيط لتخصيصاته 

وتقديم التمويل متعدد السنوات لشركائه.
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بلجيكا إيرلندا كنداالدنمارك

المانحين الممولين لعدة سنوات

2021 - 2018

2021 - 2018
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االتجاهات
ضاعف صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن قاعدة مانحيه ثالث مرات 
من ثمانية إىل 24 مانحاً بين عامي 2015 و2020. من 2015 إىل 
2018، زادت مساهمات المانحين بشكل كبير وأربع مرات تقريًبا. 
بعد ذلك، انخفضت المساهمات إىل 169 مليون دوالر يف عام 2019 
و98 مليون دوالر يف عام 2020 - أقل من مستويات عام 2016 
)107 مليون دوالر(. وقد ساهم مانحان جديدان يف الصندوق وهما 
اليونان وبلغاريا، يف حين أن خمسة مانحين ساهموا يف عام 2019 

لم يفعلوا ذلك يف عام 2020.

بين عامي 2015 و2020، تلقى الصندوق 815 مليون دوالر من 
كبر خمسة مانحين حوايل 75 يف المائة )611  المساهمات. قدم أ
مليون دوالر( وهم المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا والسويد 
كبر المانحين هما المملكة المتحدة وألمانيا اللتان  والدنمارك. وكان أ
قدمتا مًعا 54 يف المائة )440 مليون دوالر( من إجمايل التمويل 

خالل هذه السنوات.

 يف ديسمبر 2020، أقر المجلس االستشاري لصندوق التمويل 
اإلنساين استراتيجية حشد الموارد للصندوق لعام 2021، حيث حدد 
هدف 100 مليون دوالر من مساهمات المانحين بما يتماشى مع 
هدف عام 2020. يعكس هذا الهدف المعدل أثر البيئة التشغيلية 

والسياسية الصعبة على االستجابة اإلنسانية.
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الموقع: مخيم خارف يف عمران، يونيو 2020. طفل يشرب الماء من شبكة 
توزيع المياه التي بناها المجلس النرويجي لالجئين بدعم من صندوق 

التمويل اإلنساين يف اليمن.
مصدر الصورة: إبراهيم السالمي/ المجلس النرويجي لالجئين
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لمحة عامة عن التخصيص
2020 في سطور

خصص الصندوق 98.6 مليون دوالر من خالل تخصيص أساسي 
واحد واثنين من التخصيصات االحتياطية يف 2020. 

التخصيص االحتياطي األول: دعم القدرة اللوجستية للشركاء 
من خالل خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي اإلنساين 

يف مارس 2020، واجهت خدمات النقل الجوي اإلنساين واالتصاالت 
يف حاالت الطوارئ خطر االنقطاع، خصص الصندوق 3.5 ماليين دوالر 
لزيادة القدرة اللوجستية للشركاء وتمكينهم من مواصلة تقديم 

الخدمات يف مركزين للعمل اإلنساين يف المخا والمكال.

التخصيص االحتياطي الثاين: تعزيز االستجابة لكوفيد-19 من 
خالل دعم العاملين الصحيين والمشاركة المجتمعية

كز الصحية والعاملين  أثرت جائحة كوفيد-19 بصورة كبيرة على المرا
الصحيين يف اليمن. مع وجود 51 يف المائة فقط من المرافق الصحية 
الخدمات.  لتوقف  تعمل بشكل كامل، كان هناك خطر متزايد 
خصص الصندوق 19.8 مليون دوالر أمريكي يف أغسطس 2020 
لتقديم البدالت للعاملين الصحيين ولتوزيع أطقم المواد الطارئة 
على النازحين يف المواقع التي يصعب الوصول إليها ولزيادة وعي 
المجتمع بكوفيد-19. تم إطالق التخصيص بصورة تكاملية بين 
الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة ومساهمات المانحين الثنائية. 

التخصيص األساسي األول: التخفيف من مخاطر المجاعة 
وأثر كوفيد-19

أدى استمرار الصراع المقترن وتفاقم آثار كوفيد-19 بدفع اليمن 
لحافة المجاعة يف نوفمبر 2020. من خالل تخصيص 75.3 مليون 
دوالر أمريكي، عزز الصندوق من االستجابة المبتكرة القائمة على 
المنطقة لتوسيع الوصول اإلنساين يف أربع مناطق يصعب الوصول 
إليها يف تعز. شمل النهج مبادرات القسائم والنقد المخصصة لكي 

تسمح للنازحين بتلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية.  

التكامل مع الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة
يف عام 2020، قدم صندوق التمويل االنساين يف اليمن والصندوق 
المركزي لالستجابة الطارئة 164 مليون دوالر للمساعدات المنقذة 
لألرواح يف اليمن. وتم تحديد أولويات التمويل بشكل مشترك من 
قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية داخل البلد واستهدفت األشخاص 
األكثر احتياجاً يف بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها. يمثل 
لخطة  المستلم  التمويل  إجمايل  من  المائة  يف   8 التمويل  هذا 
االستجابة اإلنسانية لعام 2020 وخطة االستجابة لفيروس كورونا يف 
اليمن. ومن أصل 164 مليون دوالر، ذهب 90.2 مليون دوالر )55 يف 
المائة( إىل المنظمات غير الحكومية وجمعيات الهالل األحمر، وشمل 
ذلك 67.4 مليون دوالر من التمويل المباشر و22.8 مليون دوالر 
يف التمويل الفرعي الممنوح من المتلقين المباشرين لشركائهم 
المنفذين. كما تم تخصيص تمويل كل من صندوق التمويل االنساين 
يف اليمن والصندوق المركزي لالستجابة الطارئة بطريقة تكميلية 
وتمويل مكمل من مصادر أخرى. على سبيل المثال، مكّن التمويل 
من تخصيص احتياطي لتوفير البدالت للعاملين الصحيين وأنشطة 
االستجابة الرئيسية لـكوفيد-19، يف حين قدم الصندوق المركزي 
لالستجابة الطارئة تموياًل مهماً للمشاريع الصحية التي تعاين من 
نقص التمويل. ونتيجة لذلك، وفر الصندوقان شريان حياة لالستجابة 

الصحية التي تعمل فوق طاقتها بشكل

الجدول الزمنيالفئةالمبلغ
2020تخصيص أساسي75.3 مليون دوالر أمريكي

احتياطي19.8 مليون دوالر أمريكي 2020تخصيص 

احتياطي3.5 ماليين دوالر أمريكي 2020تخصيص 

تخصيصات 2020

كتوبر 2020.  الموقع: عزلة مسروح، خيران المحرق، محافظة حجة. أ
عشرات األشخاص يعبئون الماء من واحدة من أصل 25 نقطة مياه.

مصدر الصورة: األوتشا/ غايلز كالرك
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تدفق التخصيص حسب نوع الشريك 
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المياه والصرف الصحي والنظافة

آلية االستجابة السريعة

التغذية

المأوى الطارئ والمواد غير الغذائية

الحماية

األمن الغذايئ

تنسيق وإدارة المخيمات

التعليم

االتصاالت يف حاالت الطوارئ

الخدمات اللوجستية

التخصيصات حسب التركيز االستراتيجي 

الهدف االستراتيجي 1: (خطة االستجابة اإلنسانية العالمية) يشمل انتشار وباء كوفيد
-19 ويقلل من معدالت االعتالالت والوفيات.

الهدف االستراتيجي 2: مساعدة ماليين اليمنيين المعوزين على التغلب على الجوع 
من خالل توفير المساعدات الغذائية وزيادة دخل األسرة والدعوة إىل اتخاذ إجراءات 

تحقق االستقرار االقتصادي.
الهدف االستراتيجي 3: تعزيز كرامة األسر النازحة التي تعيش يف مخيمات الطوارئ 

ومساكن النازحين من خالل تحسين المواقع دون المستوى وتقديم الخدمات والمأوى.
الهدف االستراتيجي 3: (خطة االستجابة اإلنسانية العالمية) حماية ومساعدة ومناصرة 

الالجئين والنازحين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة المعرضة بشكل خاص للوباء
الهدف االستراتيجي 4: الحد من مخاطر النزوح والعنف ضد المدنيين وتسهيل تعايف 

األشخاص المصابين بصدمات نفسية من النزاع من خالل المناصرة إىل االلتزام بالقانون 
الدويل اإلنساين. 

الهدف االستراتيجي 5: الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام على تقديم الخدمات 
األساسية المنقذة لألرواح من خالل توفير المدخالت والدعم الرئيسيين.

التخصيصات حسب التركيز االستراتيجي
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مؤشر الجنس والعمر

40 مشروع عند
مؤشر 3

0 - ال يربط إجراءات البرامج بشكل منتظم
1 - من غير المحتمل أن يساهم يف المساواة بين الجنسين (ال يوجد مقياس 

للمساواة بين الجنسين وال مراعاة للعمر)
2 - من غير المحتمل أن يساهم يف المساواة بين الجنسين (ال يوجد مقياس 

للمساواة بين الجنسين ولكن يشمل مراعاة العمر)
3 - يرجح أن تساهم يف المساواة بين الجنسين ولكن دون االهتمام بالفئات العمرية

4 - من المرجح أن تساهم يف المساواة بين الجنسين مع مراعاة الفئات العمرية

شخص مستهدف
ذو إعاقة 

من األشخاص
المستهدفين

األشخاص المستهدفين ذوي اإلعاقة

ألف

الموقع: مساكن الشعب للنازحين، عدن، اليمن. نوفمبر 2020.
الصورة: األوتشا/ غايلز كالرك

دعم النساء والفتيات، بما يف ذلك معالجة العنف 
القائم على النوع االجتماعي والصحة اإلنجابية 

والتمكين

البرامج التي تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة

التعليم يف ظل األزمات التي طال أمدها

الجوانب األخرى للحماية

12 مشروع يعالج 
العنف القائم على 

النوع االجتماعي. 

640 ألف
مستهدف من خالل 

أنشطة تعالج العنف 
القائم على النوع 

االجتماعي منذ 2017

 دعم النساء 
والفتيات

يف عام 2020، أشارت نتائج مؤشر الجنس والعمر التي أبلغ عنها الشركاء ذاتياً إىل أنه من المرجح أن تساهم 67 يف المائة من 
المشاريع يف المساواة بين الجنسين، بما يف ذلك الفئات العمرية، يف حين من المرجح أن تساهم 29 يف المائة يف المساواة 
بين الجنسين دون مراعاة الفئات العمرية. تم تخصيص أربعة يف المائة من التمويل لتدخالت الخدمات الحيوية التي لم تكن 

من الممكن استخدام مؤشر الجنس والعمر عليها.

منذ عام 2017، استهدفت التدخالت الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي التي يمولها الصندوق حوايل 640,000 
شخص. وتشير تحليالت االتجاهات الحديثة للعنف القائم على النوع االجتماعي إىل زيادة مشاركة النساء والفتيات (األرامل 
واأليتام) يف آليات التكيف السلبية (خاصة زواج األطفال) وزيادة حاالت العنف الجنسي واالعتداء الجسدي والنفسي المبلغ 
عنها. تهدف مشاريع العنف القائم على النوع االجتماعي التي يمولها الصندوق يف عام 2020 إىل تقديم خدمات شاملة 
للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي خصوصاً إدارة الحالة والدعم النفسي واالجتماعي وإحاالت الصحة اإلنجابية 
واإلدارة السريرية لالغتصاب، فضالً عن توفير سبل كسب العيش ودعم 17 مرفقاً يف جميع أنحاء اليمن وشملت هذه 
المساحات 15 مكانًا آمًنا للنساء والفتيات، ومركزاً لألمراض النفسية ومأوى آمناً للنساء. بينما ركز أحد المشاريع بشكل 
كامل على العنف المبني على النوع االجتماعي، حيث كان الهدف االستراتيجي للصندوق هو دمج تدخالت العنف القائم 
على النوع االجتماعي يف االستجابات األخرى (متعددة المجموعات القطاعية). على سبيل المثال، تضمنت ستة مشاريع 
كز  أنشطة تركز على تعزيز القدرة على االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي ودعم الناجين و/ أو الدعم عبر المرا

المجتمعية. باإلضافة إىل ذلك، تم دمج الصحة اإلنجابية يف االستجابة الصحية، ودعم الوالدات والرعاية السابقة للوالدة.

وبدعم من مستشار الفريق القطري اإلنساين لمشروع القدرات االحتياطية للنوع االجتماعي ومستشار الفريق القطري 
اإلنساين للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي، ركز الصندوق على تعزيز فهم شركاء الصندوق للمفاهيم األساسية 

المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وإجراءات الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي.

تم تخصيص

2.1مليون دوالر أمريكي
لصالح قطاع التعليم بما يدعم

5 مشاريع
كثر من ويستهدف أ

59.5 ألف
منهم

22.1 ألف
24.7 ألف

 التعليم يف ظل األزمات 
التي طال أمدها

زيادة مبلغ التمويل يف قطاع 
الحماية

6.5مليون دوالر أمريكي
تم تخصيصها

7 مشاريع

169.4 ألف 
مستفيد يف 2020

الجوانب األخرى للحماية

منذ عام 2018، خصص الصندوق ما يقرب من 20 مليون دوالر ألنشطة التعليم المنفذة ضمن 30 مشروعاً. يف عام 2020، 
ركز الصندوق على دعم األنشطة التعليمية المتكاملة يف المناطق ذات األولوية يف الضالع وعمران وتعز ومأرب مع التركيز 
على إعادة تأهيل وبناء مساحات التعليم المؤقتة من خالل نهج يالئم ذوي اإلعاقة ويرفع مستوى الوعي الصحي والنظافة 
لمنع تفشي األمراض المعدية يف المدارس. وشملت التدخالت األخرى إعادة تأهيل المدارس وإعادة تأهيل مرافق المياه 
والصرف الصحي وبناء مساحات تعليم مؤقتة وتوفير المواد التعليمية األساسية وتدريب المعلمين وحوافز المعلمين 
وتعزيز النظافة للتخفيف من مخاطر األمراض المعدية. باإلضافة إىل ذلك، ركزت االستراتيجية بشكل خاص على تدابير 
التخفيف من مخاطر كوفيد19- واتباع نهج يالئم ذوي اإلعاقة. منذ عام 2018، استهدف الصندوق ما يقدر بنحو 700 معلم 

من خالل دفع الحوافز.

منذ عام 2017، خصص الصندوق ما يقرب من 55 مليون دوالر ألنشطة الحماية، والتي تم تنفيذها ضمن 44 مشروعاً 
كثر من 2.2 مليون شخص. على غرار عام 2019، حين شمل التمويل يف عام 2020 أنشطة  كمي أ وتستهدف بشكل ترا
الحماية التي تعاين من نقص حاد يف التمويل كأولوية تخصيص منفصلة لضمان استمرار تخصيص موارد كبيرة لالستجابة 
الحتياجات الحماية الهامة – على الرغم من بعض التحديات التي واجهها عند تنفيذ برامج الحماية. يف عام 2020، تم 
والدعم  النفسية  الصحة  دعم  برامج  توفير  والتي تضمنت  والمتكاملة،  المستقلة  الحماية  لتدخالت  التمويل  تخصيص 
النفسي االجتماعي القائمة على المجتمع أو من نظير إىل نظير وخدمات اإلحالة والحماية المتخصصة للبالغين واألطفال 
المصابين نتيجة النزاع المسلح وإدارة الحاالت – ال سيما لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والناجين من 
العنف – والخدمات الشاملة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. كما دعم الصندوق توفير حقائب حفظ الكرامة 

للنازحين الجدد كجزء من آلية االستجابة السريعة.

مستفيد

فتاة و

فتى

 يضع صندوق التمويل 
اإلنساين يف اليمن األولوية 

للبرامج التي تستهدف 
األشخاص ذوي اإلعاقة

350 ألف
مستهدف

8%
من إجمايل المستفيدين

يف عام 2020

 البرامج التي تستهدف 
األشخاص ذوي اإلعاقة

باإلضافة إىل أنشطة بناء القدرات المتخصصة لشركائه من أجل تعزيز دمج األشخاص 
ذوي اإلعاقة، يهدف الصندوق إىل تضمين 15 يف المائة من المستفيدين المستهدفين 
يف جميع مقترحات مشاريع التخصيص األساسي األول. يف ظل عدم وجود بيانات عن 
اليمن، يستند ذلك إىل التقديرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية حول انتشار اإلعاقة 
كثر من 350 ألف شخص من ذوي اإلعاقة  بنسبة 15 يف المائة يف جميع البلدان. وكان أ
من بين المستفيدين المستهدفين، أي ما يشكل 8 يف المائة من اإلجمايل، ارتفاعا من 1 

يف المائة يف عام 2019.

وألول مرة، دعم الصندوق مشروعاً يركز على خدمات الحماية المتخصصة الشاملة لما 
يقرب من 900 من البالغين واألطفال ذوي اإلعاقة بمن فيهم الناجون من مخلفات الحرب 
المتفجرة. سيتم تنفيذ المشروع يف مستشفى مديرية المخا بمحافظة تعز ويهدف إىل 
تقديم خدمات إعادة التأهيل المباشرة والشاملة للبالغين واألطفال ذوي اإلعاقة و/ أو 
اإلصابات، وضمان أن هذه الخدمات تشمل الدعم النفسي الالزم. يهدف المشروع أيضاً 
إىل تحسين فهم الجهات الفاعلة اإلنسانية للحاجة إىل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة و/ 
أو اإلصابات وزيادة وعي المجتمعات يف المناطق الملوثة بالمخاطر التي تشكلها األلغام 

والمتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة.
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مليون 

مليون 

ألف

ألف

ألف

ألف

مؤشر الجنس والعمر

40 مشروع عند
مؤشر 3

0 - ال يربط إجراءات البرامج بشكل منتظم
1 - من غير المحتمل أن يساهم يف المساواة بين الجنسين (ال يوجد مقياس 

للمساواة بين الجنسين وال مراعاة للعمر)
2 - من غير المحتمل أن يساهم يف المساواة بين الجنسين (ال يوجد مقياس 

للمساواة بين الجنسين ولكن يشمل مراعاة العمر)
3 - يرجح أن تساهم يف المساواة بين الجنسين ولكن دون االهتمام بالفئات العمرية

4 - من المرجح أن تساهم يف المساواة بين الجنسين مع مراعاة الفئات العمرية

شخص مستهدف
ذو إعاقة 

من األشخاص
المستهدفين

األشخاص المستهدفين ذوي اإلعاقة

ألف

دعم النساء والفتيات، بما يف ذلك معالجة العنف 
القائم على النوع االجتماعي والصحة اإلنجابية 

والتمكين

البرامج التي تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة

التعليم يف ظل األزمات التي طال أمدها

الجوانب األخرى للحماية

12 مشروع يعالج 
العنف القائم على 

النوع االجتماعي. 

640 ألف
مستهدف من خالل 

أنشطة تعالج العنف 
القائم على النوع 

االجتماعي منذ 2017

 دعم النساء 
والفتيات

يف عام 2020، أشارت نتائج مؤشر الجنس والعمر التي أبلغ عنها الشركاء ذاتياً إىل أنه من المرجح أن تساهم 67 يف المائة من 
المشاريع يف المساواة بين الجنسين، بما يف ذلك الفئات العمرية، يف حين من المرجح أن تساهم 29 يف المائة يف المساواة 
بين الجنسين دون مراعاة الفئات العمرية. تم تخصيص أربعة يف المائة من التمويل لتدخالت الخدمات الحيوية التي لم تكن 

من الممكن استخدام مؤشر الجنس والعمر عليها.

منذ عام 2017، استهدفت التدخالت الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي التي يمولها الصندوق حوايل 640,000 
شخص. وتشير تحليالت االتجاهات الحديثة للعنف القائم على النوع االجتماعي إىل زيادة مشاركة النساء والفتيات (األرامل 
واأليتام) يف آليات التكيف السلبية (خاصة زواج األطفال) وزيادة حاالت العنف الجنسي واالعتداء الجسدي والنفسي المبلغ 
عنها. تهدف مشاريع العنف القائم على النوع االجتماعي التي يمولها الصندوق يف عام 2020 إىل تقديم خدمات شاملة 
للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي خصوصاً إدارة الحالة والدعم النفسي واالجتماعي وإحاالت الصحة اإلنجابية 
واإلدارة السريرية لالغتصاب، فضالً عن توفير سبل كسب العيش ودعم 17 مرفقاً يف جميع أنحاء اليمن وشملت هذه 
المساحات 15 مكانًا آمًنا للنساء والفتيات، ومركزاً لألمراض النفسية ومأوى آمناً للنساء. بينما ركز أحد المشاريع بشكل 
كامل على العنف المبني على النوع االجتماعي، حيث كان الهدف االستراتيجي للصندوق هو دمج تدخالت العنف القائم 
على النوع االجتماعي يف االستجابات األخرى (متعددة المجموعات القطاعية). على سبيل المثال، تضمنت ستة مشاريع 
كز  أنشطة تركز على تعزيز القدرة على االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي ودعم الناجين و/ أو الدعم عبر المرا

المجتمعية. باإلضافة إىل ذلك، تم دمج الصحة اإلنجابية يف االستجابة الصحية، ودعم الوالدات والرعاية السابقة للوالدة.

وبدعم من مستشار الفريق القطري اإلنساين لمشروع القدرات االحتياطية للنوع االجتماعي ومستشار الفريق القطري 
اإلنساين للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي، ركز الصندوق على تعزيز فهم شركاء الصندوق للمفاهيم األساسية 

المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وإجراءات الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي.

تم تخصيص

2.1مليون دوالر أمريكي
لصالح قطاع التعليم بما يدعم

5 مشاريع
كثر من ويستهدف أ

59.5 ألف
منهم

22.1 ألف
24.7 ألف

 التعليم يف ظل األزمات 
التي طال أمدها

زيادة مبلغ التمويل يف قطاع 
الحماية

6.5مليون دوالر أمريكي
تم تخصيصها

7 مشاريع

169.4 ألف 
مستفيد يف 2020

الجوانب األخرى للحماية

منذ عام 2018، خصص الصندوق ما يقرب من 20 مليون دوالر ألنشطة التعليم المنفذة ضمن 30 مشروعاً. يف عام 2020، 
ركز الصندوق على دعم األنشطة التعليمية المتكاملة يف المناطق ذات األولوية يف الضالع وعمران وتعز ومأرب مع التركيز 
على إعادة تأهيل وبناء مساحات التعليم المؤقتة من خالل نهج يالئم ذوي اإلعاقة ويرفع مستوى الوعي الصحي والنظافة 
لمنع تفشي األمراض المعدية يف المدارس. وشملت التدخالت األخرى إعادة تأهيل المدارس وإعادة تأهيل مرافق المياه 
والصرف الصحي وبناء مساحات تعليم مؤقتة وتوفير المواد التعليمية األساسية وتدريب المعلمين وحوافز المعلمين 
وتعزيز النظافة للتخفيف من مخاطر األمراض المعدية. باإلضافة إىل ذلك، ركزت االستراتيجية بشكل خاص على تدابير 
التخفيف من مخاطر كوفيد19- واتباع نهج يالئم ذوي اإلعاقة. منذ عام 2018، استهدف الصندوق ما يقدر بنحو 700 معلم 

من خالل دفع الحوافز.

منذ عام 2017، خصص الصندوق ما يقرب من 55 مليون دوالر ألنشطة الحماية، والتي تم تنفيذها ضمن 44 مشروعاً 
كثر من 2.2 مليون شخص. على غرار عام 2019، حين شمل التمويل يف عام 2020 أنشطة  كمي أ وتستهدف بشكل ترا
الحماية التي تعاين من نقص حاد يف التمويل كأولوية تخصيص منفصلة لضمان استمرار تخصيص موارد كبيرة لالستجابة 
الحتياجات الحماية الهامة – على الرغم من بعض التحديات التي واجهها عند تنفيذ برامج الحماية. يف عام 2020، تم 
والدعم  النفسية  الصحة  دعم  برامج  توفير  والتي تضمنت  والمتكاملة،  المستقلة  الحماية  لتدخالت  التمويل  تخصيص 
النفسي االجتماعي القائمة على المجتمع أو من نظير إىل نظير وخدمات اإلحالة والحماية المتخصصة للبالغين واألطفال 
المصابين نتيجة النزاع المسلح وإدارة الحاالت – ال سيما لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والناجين من 
العنف – والخدمات الشاملة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. كما دعم الصندوق توفير حقائب حفظ الكرامة 

للنازحين الجدد كجزء من آلية االستجابة السريعة.

مستفيد

فتاة و

فتى

 يضع صندوق التمويل 
اإلنساين يف اليمن األولوية 

للبرامج التي تستهدف 
األشخاص ذوي اإلعاقة

350 ألف
مستهدف

8%
من إجمايل المستفيدين

يف عام 2020

 البرامج التي تستهدف 
األشخاص ذوي اإلعاقة

باإلضافة إىل أنشطة بناء القدرات المتخصصة لشركائه من أجل تعزيز دمج األشخاص 
ذوي اإلعاقة، يهدف الصندوق إىل تضمين 15 يف المائة من المستفيدين المستهدفين 
يف جميع مقترحات مشاريع التخصيص األساسي األول. يف ظل عدم وجود بيانات عن 
اليمن، يستند ذلك إىل التقديرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية حول انتشار اإلعاقة 
كثر من 350 ألف شخص من ذوي اإلعاقة  بنسبة 15 يف المائة يف جميع البلدان. وكان أ
من بين المستفيدين المستهدفين، أي ما يشكل 8 يف المائة من اإلجمايل، ارتفاعا من 1 

يف المائة يف عام 2019.

وألول مرة، دعم الصندوق مشروعاً يركز على خدمات الحماية المتخصصة الشاملة لما 
يقرب من 900 من البالغين واألطفال ذوي اإلعاقة بمن فيهم الناجون من مخلفات الحرب 
المتفجرة. سيتم تنفيذ المشروع يف مستشفى مديرية المخا بمحافظة تعز ويهدف إىل 
تقديم خدمات إعادة التأهيل المباشرة والشاملة للبالغين واألطفال ذوي اإلعاقة و/ أو 
اإلصابات، وضمان أن هذه الخدمات تشمل الدعم النفسي الالزم. يهدف المشروع أيضاً 
إىل تحسين فهم الجهات الفاعلة اإلنسانية للحاجة إىل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة و/ 
أو اإلصابات وزيادة وعي المجتمعات يف المناطق الملوثة بالمخاطر التي تشكلها األلغام 

والمتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة.

األولويات التي تعاني من نقص التمويل

يف عام 2020، حدد منسق اإلغاثة الطارئة، مارك لوكوك، أربعة 
مجاالت ذات أولوية تعاين غالباً من نقص التمويل وتفتقر إىل 
االهتمام المرغوب فيه والمناسب يف تخصيص التمويل اإلنساين.

تم أخذ هذه المجاالت األربعة ذات األولوية يف االعتبار على 
النحو الواجب عند تحديد أولويات االحتياجات المنقذة لألرواح 

يف عمليات التخصيص.
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دعم النساء والفتيات، بما يف ذلك معالجة العنف 
القائم على النوع االجتماعي والصحة اإلنجابية 

والتمكين

البرامج التي تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة

التعليم يف ظل األزمات التي طال أمدها

الجوانب األخرى للحماية

12 مشروع يعالج 
العنف القائم على 

النوع االجتماعي. 

640 ألف
مستهدف من خالل 

أنشطة تعالج العنف 
القائم على النوع 

االجتماعي منذ 2017

 دعم النساء 
والفتيات

يف عام 2020، أشارت نتائج مؤشر الجنس والعمر التي أبلغ عنها الشركاء ذاتياً إىل أنه من المرجح أن تساهم 67 يف المائة من 
المشاريع يف المساواة بين الجنسين، بما يف ذلك الفئات العمرية، يف حين من المرجح أن تساهم 29 يف المائة يف المساواة 
بين الجنسين دون مراعاة الفئات العمرية. تم تخصيص أربعة يف المائة من التمويل لتدخالت الخدمات الحيوية التي لم تكن 

من الممكن استخدام مؤشر الجنس والعمر عليها.

منذ عام 2017، استهدفت التدخالت الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي التي يمولها الصندوق حوايل 640,000 
شخص. وتشير تحليالت االتجاهات الحديثة للعنف القائم على النوع االجتماعي إىل زيادة مشاركة النساء والفتيات (األرامل 
واأليتام) يف آليات التكيف السلبية (خاصة زواج األطفال) وزيادة حاالت العنف الجنسي واالعتداء الجسدي والنفسي المبلغ 
عنها. تهدف مشاريع العنف القائم على النوع االجتماعي التي يمولها الصندوق يف عام 2020 إىل تقديم خدمات شاملة 
للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي خصوصاً إدارة الحالة والدعم النفسي واالجتماعي وإحاالت الصحة اإلنجابية 
واإلدارة السريرية لالغتصاب، فضالً عن توفير سبل كسب العيش ودعم 17 مرفقاً يف جميع أنحاء اليمن وشملت هذه 
المساحات 15 مكانًا آمًنا للنساء والفتيات، ومركزاً لألمراض النفسية ومأوى آمناً للنساء. بينما ركز أحد المشاريع بشكل 
كامل على العنف المبني على النوع االجتماعي، حيث كان الهدف االستراتيجي للصندوق هو دمج تدخالت العنف القائم 
على النوع االجتماعي يف االستجابات األخرى (متعددة المجموعات القطاعية). على سبيل المثال، تضمنت ستة مشاريع 
كز  أنشطة تركز على تعزيز القدرة على االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي ودعم الناجين و/ أو الدعم عبر المرا

المجتمعية. باإلضافة إىل ذلك، تم دمج الصحة اإلنجابية يف االستجابة الصحية، ودعم الوالدات والرعاية السابقة للوالدة.

وبدعم من مستشار الفريق القطري اإلنساين لمشروع القدرات االحتياطية للنوع االجتماعي ومستشار الفريق القطري 
اإلنساين للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي، ركز الصندوق على تعزيز فهم شركاء الصندوق للمفاهيم األساسية 

المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وإجراءات الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي.

تم تخصيص

2.1مليون دوالر أمريكي
لصالح قطاع التعليم بما يدعم

5 مشاريع
كثر من ويستهدف أ

59.5 ألف
منهم

22.1 ألف
24.7 ألف

 التعليم يف ظل األزمات 
التي طال أمدها

زيادة مبلغ التمويل يف قطاع 
الحماية

6.5مليون دوالر أمريكي
تم تخصيصها

7 مشاريع

169.4 ألف 
مستفيد يف 2020

الجوانب األخرى للحماية

منذ عام 2018، خصص الصندوق ما يقرب من 20 مليون دوالر ألنشطة التعليم المنفذة ضمن 30 مشروعاً. يف عام 2020، 
ركز الصندوق على دعم األنشطة التعليمية المتكاملة يف المناطق ذات األولوية يف الضالع وعمران وتعز ومأرب مع التركيز 
على إعادة تأهيل وبناء مساحات التعليم المؤقتة من خالل نهج يالئم ذوي اإلعاقة ويرفع مستوى الوعي الصحي والنظافة 
لمنع تفشي األمراض المعدية يف المدارس. وشملت التدخالت األخرى إعادة تأهيل المدارس وإعادة تأهيل مرافق المياه 
والصرف الصحي وبناء مساحات تعليم مؤقتة وتوفير المواد التعليمية األساسية وتدريب المعلمين وحوافز المعلمين 
وتعزيز النظافة للتخفيف من مخاطر األمراض المعدية. باإلضافة إىل ذلك، ركزت االستراتيجية بشكل خاص على تدابير 
التخفيف من مخاطر كوفيد19- واتباع نهج يالئم ذوي اإلعاقة. منذ عام 2018، استهدف الصندوق ما يقدر بنحو 700 معلم 

من خالل دفع الحوافز.

منذ عام 2017، خصص الصندوق ما يقرب من 55 مليون دوالر ألنشطة الحماية، والتي تم تنفيذها ضمن 44 مشروعاً 
كثر من 2.2 مليون شخص. على غرار عام 2019، حين شمل التمويل يف عام 2020 أنشطة  كمي أ وتستهدف بشكل ترا
الحماية التي تعاين من نقص حاد يف التمويل كأولوية تخصيص منفصلة لضمان استمرار تخصيص موارد كبيرة لالستجابة 
الحتياجات الحماية الهامة – على الرغم من بعض التحديات التي واجهها عند تنفيذ برامج الحماية. يف عام 2020، تم 
والدعم  النفسية  الصحة  دعم  برامج  توفير  والتي تضمنت  والمتكاملة،  المستقلة  الحماية  لتدخالت  التمويل  تخصيص 
النفسي االجتماعي القائمة على المجتمع أو من نظير إىل نظير وخدمات اإلحالة والحماية المتخصصة للبالغين واألطفال 
المصابين نتيجة النزاع المسلح وإدارة الحاالت – ال سيما لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والناجين من 
العنف – والخدمات الشاملة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. كما دعم الصندوق توفير حقائب حفظ الكرامة 

للنازحين الجدد كجزء من آلية االستجابة السريعة.

مستفيد

فتاة و

فتى

 يضع صندوق التمويل 
اإلنساين يف اليمن األولوية 

للبرامج التي تستهدف 
األشخاص ذوي اإلعاقة

350 ألف
مستهدف

8%
من إجمايل المستفيدين

يف عام 2020

 البرامج التي تستهدف 
األشخاص ذوي اإلعاقة

باإلضافة إىل أنشطة بناء القدرات المتخصصة لشركائه من أجل تعزيز دمج األشخاص 
ذوي اإلعاقة، يهدف الصندوق إىل تضمين 15 يف المائة من المستفيدين المستهدفين 
يف جميع مقترحات مشاريع التخصيص األساسي األول. يف ظل عدم وجود بيانات عن 
اليمن، يستند ذلك إىل التقديرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية حول انتشار اإلعاقة 
كثر من 350 ألف شخص من ذوي اإلعاقة  بنسبة 15 يف المائة يف جميع البلدان. وكان أ
من بين المستفيدين المستهدفين، أي ما يشكل 8 يف المائة من اإلجمايل، ارتفاعا من 1 

يف المائة يف عام 2019.

وألول مرة، دعم الصندوق مشروعاً يركز على خدمات الحماية المتخصصة الشاملة لما 
يقرب من 900 من البالغين واألطفال ذوي اإلعاقة بمن فيهم الناجون من مخلفات الحرب 
المتفجرة. سيتم تنفيذ المشروع يف مستشفى مديرية المخا بمحافظة تعز ويهدف إىل 
تقديم خدمات إعادة التأهيل المباشرة والشاملة للبالغين واألطفال ذوي اإلعاقة و/ أو 
اإلصابات، وضمان أن هذه الخدمات تشمل الدعم النفسي الالزم. يهدف المشروع أيضاً 
إىل تحسين فهم الجهات الفاعلة اإلنسانية للحاجة إىل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة و/ 
أو اإلصابات وزيادة وعي المجتمعات يف المناطق الملوثة بالمخاطر التي تشكلها األلغام 

والمتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة.
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دعم النساء والفتيات، بما يف ذلك معالجة العنف 
القائم على النوع االجتماعي والصحة اإلنجابية 

والتمكين

البرامج التي تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة

التعليم يف ظل األزمات التي طال أمدها

الجوانب األخرى للحماية

12 مشروع يعالج 
العنف القائم على 

النوع االجتماعي. 

640 ألف
مستهدف من خالل 

أنشطة تعالج العنف 
القائم على النوع 

االجتماعي منذ 2017

 دعم النساء 
والفتيات

يف عام 2020، أشارت نتائج مؤشر الجنس والعمر التي أبلغ عنها الشركاء ذاتياً إىل أنه من المرجح أن تساهم 67 يف المائة من 
المشاريع يف المساواة بين الجنسين، بما يف ذلك الفئات العمرية، يف حين من المرجح أن تساهم 29 يف المائة يف المساواة 
بين الجنسين دون مراعاة الفئات العمرية. تم تخصيص أربعة يف المائة من التمويل لتدخالت الخدمات الحيوية التي لم تكن 

من الممكن استخدام مؤشر الجنس والعمر عليها.

منذ عام 2017، استهدفت التدخالت الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي التي يمولها الصندوق حوايل 640,000 
شخص. وتشير تحليالت االتجاهات الحديثة للعنف القائم على النوع االجتماعي إىل زيادة مشاركة النساء والفتيات (األرامل 
واأليتام) يف آليات التكيف السلبية (خاصة زواج األطفال) وزيادة حاالت العنف الجنسي واالعتداء الجسدي والنفسي المبلغ 
عنها. تهدف مشاريع العنف القائم على النوع االجتماعي التي يمولها الصندوق يف عام 2020 إىل تقديم خدمات شاملة 
للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي خصوصاً إدارة الحالة والدعم النفسي واالجتماعي وإحاالت الصحة اإلنجابية 
واإلدارة السريرية لالغتصاب، فضالً عن توفير سبل كسب العيش ودعم 17 مرفقاً يف جميع أنحاء اليمن وشملت هذه 
المساحات 15 مكانًا آمًنا للنساء والفتيات، ومركزاً لألمراض النفسية ومأوى آمناً للنساء. بينما ركز أحد المشاريع بشكل 
كامل على العنف المبني على النوع االجتماعي، حيث كان الهدف االستراتيجي للصندوق هو دمج تدخالت العنف القائم 
على النوع االجتماعي يف االستجابات األخرى (متعددة المجموعات القطاعية). على سبيل المثال، تضمنت ستة مشاريع 
كز  أنشطة تركز على تعزيز القدرة على االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي ودعم الناجين و/ أو الدعم عبر المرا

المجتمعية. باإلضافة إىل ذلك، تم دمج الصحة اإلنجابية يف االستجابة الصحية، ودعم الوالدات والرعاية السابقة للوالدة.

وبدعم من مستشار الفريق القطري اإلنساين لمشروع القدرات االحتياطية للنوع االجتماعي ومستشار الفريق القطري 
اإلنساين للحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي، ركز الصندوق على تعزيز فهم شركاء الصندوق للمفاهيم األساسية 

المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وإجراءات الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي.
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7 مشاريع

169.4 ألف 
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الجوانب األخرى للحماية

منذ عام 2018، خصص الصندوق ما يقرب من 20 مليون دوالر ألنشطة التعليم المنفذة ضمن 30 مشروعاً. يف عام 2020، 
ركز الصندوق على دعم األنشطة التعليمية المتكاملة يف المناطق ذات األولوية يف الضالع وعمران وتعز ومأرب مع التركيز 
على إعادة تأهيل وبناء مساحات التعليم المؤقتة من خالل نهج يالئم ذوي اإلعاقة ويرفع مستوى الوعي الصحي والنظافة 
لمنع تفشي األمراض المعدية يف المدارس. وشملت التدخالت األخرى إعادة تأهيل المدارس وإعادة تأهيل مرافق المياه 
والصرف الصحي وبناء مساحات تعليم مؤقتة وتوفير المواد التعليمية األساسية وتدريب المعلمين وحوافز المعلمين 
وتعزيز النظافة للتخفيف من مخاطر األمراض المعدية. باإلضافة إىل ذلك، ركزت االستراتيجية بشكل خاص على تدابير 
التخفيف من مخاطر كوفيد19- واتباع نهج يالئم ذوي اإلعاقة. منذ عام 2018، استهدف الصندوق ما يقدر بنحو 700 معلم 

من خالل دفع الحوافز.

منذ عام 2017، خصص الصندوق ما يقرب من 55 مليون دوالر ألنشطة الحماية، والتي تم تنفيذها ضمن 44 مشروعاً 
كثر من 2.2 مليون شخص. على غرار عام 2019، حين شمل التمويل يف عام 2020 أنشطة  كمي أ وتستهدف بشكل ترا
الحماية التي تعاين من نقص حاد يف التمويل كأولوية تخصيص منفصلة لضمان استمرار تخصيص موارد كبيرة لالستجابة 
الحتياجات الحماية الهامة – على الرغم من بعض التحديات التي واجهها عند تنفيذ برامج الحماية. يف عام 2020، تم 
والدعم  النفسية  الصحة  دعم  برامج  توفير  والتي تضمنت  والمتكاملة،  المستقلة  الحماية  لتدخالت  التمويل  تخصيص 
النفسي االجتماعي القائمة على المجتمع أو من نظير إىل نظير وخدمات اإلحالة والحماية المتخصصة للبالغين واألطفال 
المصابين نتيجة النزاع المسلح وإدارة الحاالت – ال سيما لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والناجين من 
العنف – والخدمات الشاملة لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي. كما دعم الصندوق توفير حقائب حفظ الكرامة 

للنازحين الجدد كجزء من آلية االستجابة السريعة.

مستفيد

فتاة و

فتى

 يضع صندوق التمويل 
اإلنساين يف اليمن األولوية 

للبرامج التي تستهدف 
األشخاص ذوي اإلعاقة

350 ألف
مستهدف

8%
من إجمايل المستفيدين

يف عام 2020

 البرامج التي تستهدف 
األشخاص ذوي اإلعاقة

باإلضافة إىل أنشطة بناء القدرات المتخصصة لشركائه من أجل تعزيز دمج األشخاص 
ذوي اإلعاقة، يهدف الصندوق إىل تضمين 15 يف المائة من المستفيدين المستهدفين 
يف جميع مقترحات مشاريع التخصيص األساسي األول. يف ظل عدم وجود بيانات عن 
اليمن، يستند ذلك إىل التقديرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية حول انتشار اإلعاقة 
كثر من 350 ألف شخص من ذوي اإلعاقة  بنسبة 15 يف المائة يف جميع البلدان. وكان أ
من بين المستفيدين المستهدفين، أي ما يشكل 8 يف المائة من اإلجمايل، ارتفاعا من 1 

يف المائة يف عام 2019.

وألول مرة، دعم الصندوق مشروعاً يركز على خدمات الحماية المتخصصة الشاملة لما 
يقرب من 900 من البالغين واألطفال ذوي اإلعاقة بمن فيهم الناجون من مخلفات الحرب 
المتفجرة. سيتم تنفيذ المشروع يف مستشفى مديرية المخا بمحافظة تعز ويهدف إىل 
تقديم خدمات إعادة التأهيل المباشرة والشاملة للبالغين واألطفال ذوي اإلعاقة و/ أو 
اإلصابات، وضمان أن هذه الخدمات تشمل الدعم النفسي الالزم. يهدف المشروع أيضاً 
إىل تحسين فهم الجهات الفاعلة اإلنسانية للحاجة إىل دمج األشخاص ذوي اإلعاقة و/ 
أو اإلصابات وزيادة وعي المجتمعات يف المناطق الملوثة بالمخاطر التي تشكلها األلغام 

والمتفجرات من مخلفات الحرب والعبوات الناسفة.

استخدام األبواب كسبورات يف 
مديرية المخا التي دمرتها الحرب

أحمد	فتى	نشيط	يبلغ	من	العمر	14	عاًما	يحب	مساعدة	من	حوله.	
أولئك	الذين	يعرفونه	يقولون	إنه	متفائل	على	الدوام	رغم	كل	ما	مر	به.

قبل	أن	مزقت	الحرب	بالده،	التحق	أحمد	بمدرسة	ابتدائية	بالقرب	
من	منزله	يف	محافظة	الحديدة.	ثم	تعرضت	مدرسته	لغارة	جوية،	
وأنهت	دراسته.	عندما	اشتد	القتال،	فرت	أسرته	إىل	قرية	يف	مديرية	
المخا	المجاورة	يف	محافظة	تعز.	كان	يأمل	يف	أن	يبدأ	يف	الحصول	
على	بعض	مظاهر	الحياة	الطبيعية	هناك	لكنه	وجد	أن	مدرسة	
الزهاري	المحلية	قد	دمرت	أيضاً.	كان	األطفال	يتلقون	تعليمهم	يف	
عيادة	قريبة،	وألن	هناك	الكثير	من	األشخاص	ال	يمكن	استيعابهم	
يف	الداخل،	جلسوا	يف	الهواء	الطلق	بالقرب	من	مبنى	المدرسة	
المدمر.	لكن	أحمد	كان	ال	يزال	يريد	التعلم،	لذلك	انضم	إليهم.	
ولم	يكن	األمر	سهالً.	قال	لنا	أحمد:	"كان	التعلم	يف	العيادة	سيًئا	
وصعباً	للغاية".	"لم	يكن	لدينا	سبورات	أو	كراسي	لنجلس	عليها،	
وكان	هناك	عدد	قليل	من	المعلمين	الذين	تطوعوا	لتعليمنا."	يف	
الواقع،	كان	المعلمون	يستخدمون	أبواب	العيادة	لكتابة	الدروس،	
حيث	لم	يكن	لديهم	سبورات،	لم	تكن	هناك	طاوالت	أو	كراسي.	
بعد	أن	هرب	من	مدرسة	تعرضت	للقصف،	وجد	أحمد	نفسه	اآلن	
جالساً	على	األرض،	بدون	مواد	كتابية،	ولم	يكن	هناك	سوى	بضعة	

معلمين	)معظمهم	غير	مدفوعي	األجر(	لتعليمه.

لألسف،	يمر	العديد	من	األطفال	يف	المخا	بنفس	مشاكل	أحمد.	
العديد	من	 الحرب،	حيث	دمرت	 المنطقة	بشدة	جراء	 تضررت	
المدارس	إما	جزئياً	أو	كلياً،	وُقتل	مدنيون	وهوجمت	منازل	وأُغلقت	
القريبة	من	مدرسة	 المنطقة	 كز	الصحية.	أفضل	شيء	يف	 المرا

الزهاري	أنها	كانت	آمنة	على	األقل.

الموقع: مدرسة الزقيرية يف مديرية المخا، تعز، 2020. يمشي مدرس 
متطوع بجانب الفتة أمام المدرسة توضح أن المراحيض الجديدة تم 

بناؤها هنا من قبل المجلس النرويجي لالجئين وبدعم صندوق التمويل 
اإلنساين يف اليمن.

الصورة: مجاهد عبد القوي/ المجلس النرويجي لالجئين

نجاة	البالغة	من	العمر	سبع	سنوات	تدرس	أيًضا	يف	مدرسة	الزهاري.	
إنها	من	أهايل	المنطقة،	لكن	عائلتها	اضطرت	إىل	الفرار	من	القتال	
مؤقتاً	-	فقط	لتعود	لتجد	أن	المدرسة	وجزء	كبير	من	القرية	قد	تدمرا.	
والدها	عاطل	عن	العمل	وال	يستطيع	تحمل	نفقات	المواصالت	

إلرسالها	إىل	مدرسة	أخرى.

بفضل	منحة	من	صندوق	التمويل	اإلنساين	يف	اليمن،	تمكنت	فرق	
من	المجلس	النرويجي	لالجئين	من	زيارة	مدرسة	أحمد	ونجاة	
والعمل	مع	المجتمع	لحل	هذه	المشاكل.	تم	تزويد	الطالب	يف	
قريتهم	بالقرطاسية	وبناء	فصول	مؤقتة	وتجهيزها	للعمل	على	
اللوازم	 المتطوعون	 المعلمون	 تلقى	 بينما	 الشمسية،	 الطاقة	
المدرسية	والتدريب	والدعم	المايل	يف	شكل	حوافز.	يشعر	أحمد	
كبر	بشأن	مواصلة	دراسته،	رغم	أنه	يف	 كبر	وتفاؤل	أ اآلن	بسعادة	أ
الصف	الرابع.	بعد	كل	هذه	السنوات	الصعبة	من	النضال،	لديه	اآلن	

هو	ونجاة	فرصة	مناسبة	للتعلم	مرة	أخرى.

دعم	الصندوق	المجلس	النرويجي	لالجئين	لتنفيذ	مشروع	بقيمة	
للنازحين	الذين	يعيشون	يف	 1.4	مليون	دوالر	يقدم	دعماً	معززاً	
مساكن	جماعية	يف	المخا	وحجة.	ركزت	استجابة	المجلس	النرويجي	
لالجئين	على	الوصول	إىل	خدمات	المياه	والصرف	الصحي	والنظافة	

العامة	والتعليم.

نجاة خارج أحد الفصول الدراسية بالزهاري.
مصدر الصورة: المجلس النرويجي لالجئين



أداء الصندوق
التمويل  التقرير السنوي لصندوق 

اإلنساني في اليمن 2020

يقيس الصندوق أدائه باستخدام أداة إدارية توفر مجموعة من المؤشرات 
لتقييم مدى جودة أداء الصندوق فيما يتعلق بأهداف السياسة والمعايير 
التشغيلية المنصوص عليها يف المبادئ التوجيهية العالمية للصندوق القطري 
المشترك. تمكّن هذه المنهجية العامة اإلدارة والجهات المعنية المشاركين يف 
إدارة الصناديق من تحديد وتحليل ومعالجة التحديات يف الوصول إىل الصندوق 

القطري المشترك ذي األداء الجيد والمحافظة عليه.

تجسد هذه الصناديق القطرية المشتركة مبادئ العمل اإلنساين األساسية 
المتمثلة يف اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل، وتعمل وفًقا لمجموعة 
من المبادئ المحددة: الشمولية والمرونة وحسن التوقيت والكفاءة والمساءلة 

وإدارة المخاطر.
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الممثلين في لجان المراجعة االستراتيجية

عدد الممثلين المشاركين يف المتوسط يف لجنة المراجعة االستراتيجية

عدد الممثلين المشاركين يف المتوسط يف لجنة المراجعة الفنية

1 1 
INGOs

1 
NNGOs

2 1 

1 1 
INGOs

1 
NNGOs

2 1

األوتشا

األوتشا

وكاالت األمم 
المتحدة

وكاالت األمم 
المتحدة

منسق
القطاع

منسق
القطاع

INGOs: المنظمات غير الحكومية الدولية
NNGOs: المنظمات المحلية غير الحكومية

هيكل المجلس االستشاري

الشمولية
تشارك مجموعة واسعة من المنظمات اإلنسانية الشريكة )وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير 
الحكومية( يف عمليات الصندوق القطري المشترك وتتلقى التمويل لتنفيذ المشاريع التي تلبي 

االحتياجات المحددة ذات األولوية

المبدأ ص

1 الحوكمة الشاملة

للمجلس االستشاري حجم يمكن إدارته و يمثل الجهات المعنية 
تمثيالً متوازناً يف الصندوق القطري المشترك. 

الهدف
لكل جهة أربعة مقاعد )33 يف المائة لكل منها(

النتائج

التحليل
المجلس  وافق   ،2019 ديسمبر  يف   – )مرتفعة(   4/5 الدرجة: 
االستشاري للصندوق على زيادة عدد الممثلين لكل نوع من الجهات 
المعنية من ثالثة إىل أربعة لعام 2020. زادت عضوية جميع الجهات 
باستثناء األمم المتحدة. من المتوقع أن تتناوب األمم المتحدة يف 
الربع األول من عام 2021. يرأس منسق الشؤون اإلنسانية المجلس 
االستشاري للصندوق، ويكون رئيس مكتب األوتشا ومدير الصندوق 
أعضاء يف المجلس. ُتمثل المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية 
ممثلة على مستوى رئيس الوكالة أو المدير القطري. وينضم ممثلو 
المانحين عادة إىل االجتماع من عّمان أو العواصم، ويشارك األعضاء 

بنشاط يف المناقشات االستراتيجية حول اتجاه الصندوق.

إجراءات المتابعة 
من المتوقع أن تتناوب وكاالت األمم المتحدة يف األشهر األوىل من عام 
2021، ويكون التناوب التايل لعضوية المجلس االستشاري متدرًجا، 
حيث ُيتوقع تناوب المنظمات غير الحكومية بحلول منتصف عام 

2021 والجهات المانحة بحلول نهاية العام.

2 البرامج الشاملة

تتمتع لجان المراجعة التابعة للصندوق بالحجم المناسب والتمثيل 
المتوازن لمختلف الفئات الشريكة وممثلي المجموعات القطاعية

الهدف
تتكون لجان المراجعة االستراتيجية والفنية من ستة أعضاء: منسق 
المجموعة القطاعبية أو منسق مشارك، ومنظمة من المنظمات غير 
الحكومية الوطنية، ومنظمة من المنظمات غير الحكومية الدولية، 

وعضو من األمم المتحدة، وممثالن عن األوتشا.

النتائج

التحليل
الدرجة: 5/5 )مرتفعة جًدا( – بعد الفحص األويل لألهلية من قبل 
الصندوق لضمان استيفاء جميع المعايير، راجعت لجان المراجعة 
االستراتيجية والفنية المشتركة المقترحات المقدمة. وراجعت لجان 
المراجعة متعددة المجموعات القطاعية التي تضم المجموعات 
القطاعية المشاركة يف مقترح المشروع المحدد المشاريع متعددة 
المجموعات القطاعية لضمان مراجعة شاملة للتدخالت المقترحة. 
بسبب كوفيد-19، تم إجراء جميع المراجعات افتراضياً، وتم استخدام 
على  المراجعة  أعضاء  تعليقات  لتوحيد  اإلنترنت  عبر  األدوات 
المقترحات مما قلل من مدة لجان المراجعة وساهم يف المناقشات 
االستراتيجية والفنية. يوقع جميع أعضاء لجنة المراجعة على إقرار 

عدم تضارب المصالح.

إجراءات المتابعة 
بينما تلقى موظفو الشركاء المؤهلون تدريبات يف مجاالت تشمل 
النوع االجتماعي والحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي وتقديم 
المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة، يمكن للصندوق يف التخصيصات 
المستقبلية تعزيز مشاركة مستشار النوع االجتماعي يف الفريق 
اإلنساين القطري و/ أو المستشار النقدي و/ أو مستشاري الحماية 
من االستغالل واالنتهاك الجنسي يف مراجعة المقترحات، ألن هذا 

سيعزز جودة المراجعة يف هذه المجاالت.



التقرير السنوي لصندوق التمويل اإلنساني في اليمن30

الشمولية
المبدأ ص

3 التنفيذ الشامل

يتم تخصيص تمويل الصندوق القطري المشترك ألفضل الجهات 
الفاعلة مما يعزز التنوع والميزة النسبية للمنظمات المؤهلة.

الهدف
االستفادة من الميزة النسبية ألفضل الجهات الفاعلة من خالل تنويع 
التخصيصات عندما يكون ذلك ممكناً والتأكد من أن المجموعات 

القطاعية تدقق مقترحات المشاريع.

النتائج
تم إجراء جميع تخصيصات صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن 
مقابل األهداف االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية و/ أو خطة 
االستجابة لـكوفيد-19، وبما يتماشى مع أولويات المجموعات 
التمويل  من  المائة  يف   68 ذهب  الماضي،  العام  يف  القطاعية. 
المخصص إىل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الهالل األحمر 
بما يف ذلك 13 يف المائة مباشرة إىل الشركاء المحليين، واالستفادة 
من الميزة النسبية لكل نوع من الشركاء لالستجابة لالحتياجات 
الحرجة يف المناطق التي يصعب الوصول إليها وسد فجوات حرجة 
يف االستجابة اإلنسانية واالستجابة لالحتياجات الناشئة وقت ظهورها. 
يف عام 2020، تجلى ذلك من خالل تخصيص احتياطي قدم تموياًل 

قصير األجل لالستجابة لوباء كوفيد-19.

التحليل
الدرجة: 5/5 )مرتفعة جًدا( - تم تنسيق جميع مقترحات المشاريع 
المعتمدة مع المجموعات القطاعية المعنية وحصلت على موافقة 
مسبقة من المجموعات القطاعية لضمان استجابة منسقة وتحديد 
أفضل الجهات الفاعلة لألولويات المحددة. على سبيل المثال، 
تم تخصيص التمويل بشكل أساسي للمنظمات غير الحكومية 
ومنظمات جمعية الهالل األحمر لالستجابة لالحتياجات الماسة يف 
المناطق التي يصعب الوصول إليها وتغطية الفجوات لألشخاص 
الذين هم يف أمس الحاجة إىل االستجابة المستمرة يف حاالت للطوارئ. 
من ناحية أخرى، تم تخصيص التمويل لالستجابات على مستوى 
الدولة بشكل أساسي لوكاالت األمم المتحدة نظراً لحجم عملياتها 
وقدرتها على االستجابة والميزة النسبية يف هذه المجاالت. وشمل 
واالستجابة  اإلنسانية،  للمنظمات  الحيوية  الخدمات  دعم  ذلك 
لفيروس كوفيد-19 وآليات االستجابة السريعة على مستوى الدولة 

لالستجابة للنزوح الجديد.

إجراءات المتابعة 
ال تنطبق

4 المشاركة الشاملة

تستثمر وحدة التمويل اإلنساين التابعة لألوتشا الموارد يف دعم قدرة 
شركاء المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية يف نطاق األهداف 

االستراتيجية للصندوق القطري المشترك.

الهدف
10 جوالت تدريبية وجلسات إحاطة )جلسات ومواقع متعددة( 
للشركاء لضمان فهم عملية وإجراءات الصندوق القطري المشترك 
وتحسين إدارتهم وتنفيذ مشاريع صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن. 

كثر من 250 موظًفا من الشركاء. تدريب أ

النتائج

التدريبات

التحليل
الدرجة: 5/5 )مرتفعة جًدا( - ضاعف الصندوق تدريباته المخطط 
لها وضاعف عدد موظفي الشركاء المدربين أربع مرات. استناداً 
إىل المالحظات خالل المسح السنوي للصندوق، أشار 41 بالمائة 
من المشاركين إىل أن التدريبات كانت مفيدة للغاية، وأشار 48 
بالمائة إىل أنها كانت مفيدة، بينما اعتبر 11 بالمائة أن التدريبات 
ليست مفيدة للغاية. بسبب كوفيد-19، تم إجراء جميع التدريبات 
عبر اإلنترنت من قبل موظفي األوتشا/ الصندوق و/ أو من قبل 
موظفين متخصصين من منظمات أخرى، وتم تقديم مناهج جديدة 
وأدوات عبر اإلنترنت لضمان أن التدريبات كانت تفاعلية. بصرف 
النظر عن التدريبات المنتظمة حول دورة برنامج الصندوق، تم 
إجراء دورات تدريبية حول تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي 
والحماية ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة والحماية من االستغالل 

واالنتهاك الجنسي.

إجراءات المتابعة 
يف عام 2021، سيواصل الصندوق تقديم مجموعة واسعة من 
الدورات التدريبية تشمل المزيد من التدريبات المتخصصة من 
خالل دعوة الجهات المعنية األخرى. وبناًء على المالحظات الواردة 
من الشركاء الوطنيين بشكل أساسي، سيتم التخطيط لدورات 

تدريبية متعمقة إضافية حول عمليات المراقبة والمالية.

جوالت عنوان التدريب والغرض منه
التدريب

ير وقواعد الميزانية وتطوير االقتراح والمراقبة يف صندوق  إعداد التقار
التمويل اإلنساين يف اليمن 

9

1موجز حول اتفاقية المنحة المنقحة وطرق التشغيل 

1األشخاص ذوو اإلعاقة يف البرامج اإلنسانية

النوع االجتماعي يف البرامج واالستجابة اإلنسانية وتطبيق مؤشر 
الجنس والعمر والحماية من االنتهاك واالستغالل الجنسي 

3

2األخطاء الشائعة يف إعداد مقترحات المشاريع

التخصيص األساسي األول لصندوق التمويل اإلنساين يف اليمن لعام 
2020 - إحاطة الشركاء والعيادات عبر اإلنترنت 

1

17	تدريب	

	75	شريك	تم	تدريبه	منهم	
منهم	29	منظمة	غير	حكومية	دولية

	1,001
إجمايل	المتدربين

برامج التحويالت النقدية

حسب القطاع حسب تصنيف المنظمة

حسب القيودحسب االشتراط

11.5

9.3

2.6

0.8

0.2

0.1

0.1

0.08

مليون دوالر
أمريكي

مليون دوالر
أمريكي

مليون دوالر
أمريكي

مليون 

مليون 

مليون 

مليون

مليون

مليون 

الصحة 
األمن الغذايئ
أخرى
المأوى/ المواد غير الغذائية 
الحماية 
المياه والصرف الصحي 
تنسيق المخيمات 
التعليم 

غير مقيدة
مليون 

مليون 

مليون دوالر
أمريكي

مليون دوالر
أمريكي

تخصيصات الخدمات المشتركة

مليون دوالر
إجمايل 

التخصيصات
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برامج التحويالت النقدية

حسب القطاع حسب تصنيف المنظمة

حسب القيودحسب االشتراط

11.5

9.3

2.6

0.8

0.2

0.1

0.1

0.08

مليون دوالر
أمريكي

مليون دوالر
أمريكي

مليون دوالر
أمريكي

مليون 

مليون 

مليون 

مليون

مليون

مليون 

الصحة 
األمن الغذايئ
أخرى

المأوى/ المواد غير الغذائية 
الحماية 
المياه والصرف الصحي 
تنسيق المخيمات 
التعليم 

غير مقيدة
مليون 

مليون 

مليون دوالر
أمريكي

مليون دوالر
أمريكي

تخصيصات الخدمات المشتركة

مليون دوالر
إجمايل 

التخصيصات

المرونة
يتم تحديد تركيز البرامج وأولويات التمويل للصناديق القطرية المشتركة على مستوى الدولة والتي قد تتغير بسرعة ال سيما 
يف السياقات اإلنسانية المتقلبة. وتتميز الصناديق القطرية المشتركة بأنها قادرة على التكيف بسرعة مع األولويات المتغيرة 

والسماح للشركاء يف المجال اإلنساين بتحديد الحلول المناسبة لتلبية االحتياجات اإلنسانية بأكثر الطرق فعالية.

المبدأ 2

5 المساعدة المرنة

يعتبر تمويل الصندوق القطري المشترك للمساعدات العينية 
والنقدية مناسباً.

الهدف
الناحية  من  استجابة  كطريقة  النقدية  األولويات  تحديد  سيتم 
االستراتيجية والنظر فيها من الناحية التشغيلية عند االقتضاء، 
وفًقا لمذكرة التوجيه النقدي الخاصة بالصندوق القطري المشترك، 
وتشمل 10 يف المائة من تخصيصات البرامج القائمة على النقد.

النتائج

التحليل
الدرجة: 5/5 )مرتفعة جداً( – يف عام 2020، تم تخصيص 25 يف 
المائة من التمويل النقدي، وهو ما يتجاوز بكثير مؤشر 10 يف المائة 
من قيمة المنحة. كان أحد العوامل المساهمة الرئيسية يف تحديد 
أولويات النقد هو تخصيص االحتياطي لبدالت المخاطر الصحية ألكثر 
من 2,800 من العاملين الصحيين يف الخطوط األمامية لكوفيد-19 
وإعطاء األولوية للنقد و/ أو القسائم لتدخالت األمن الغذايئ وسبل 

كسب العيش بموجب التخصيص األساسي األول.

إجراءات المتابعة
ال تنطبق

6 التشغيل المرن

يدعم تمويل الصندوق القطري المشترك المشاريع التي تعمل 
على تحسين القدرة المشتركة للجهات الفاعلة لتقديم استجابة 

كثر فعالية. أ
الهدف

عالمياً: يدعم تمويل الصندوق القطري المشترك توفير بيئة 
تشغيلية من خالل التمويل المخصص للخدمات المشتركة.

صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن: يمكن أن تكون الخدمات 
المشتركة )االتصاالت السلكية والالسلكية والخدمات اللوجستية 

بما يف ذلك خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي اإلنساين 
واألمن وتتبع البيانات( وتقييمات االحتياجات مؤهلة للحصول 
على التمويل عندما تتزامن األهمية الملحة مع وجود فجوة يف 

التمويل. ما يصل إىل 4 يف المائة من التخصيصات.

النتائج

التحليل
الدرجة: 5/5 )مرتفعة جًدا( - يف عام 2020، تم توفير 5 يف المائة 
من التمويل المخصص للخدمات المشتركة التي تتجاوز الحد 
البالغ 4 يف المائة، وركزت التخصيصات على سد الفجوات الحرجة 
يف تمويل خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي اإلنساين وخدمات 
االتصاالت يف حاالت الطوارئ – دعم المجتمع اإلنساين األوسع. 
خالل فترة تفشي كوفيد-19 على وجه الخصوص، كانت خدمات 
األمم المتحدة للنقل الجوي اإلنساين وخدمات االتصاالت يف حاالت 

الطوارئ ضرورية لمواصلة تقديم المساعدة اإلنسانية.

إجراءات المتابعة 
ال تنطبق
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37

14

14

6

12

مليون دوالر
أمريكي

مليون دوالر
أمريكي

التأخيرات المتعلقة بالبرامج 

انعدام األمن

عدم إمكانية الوصول

تأخير عمليات الشراء 

أخرى

التخصيصات حسب المنطقة

مناطق أخرى: الضالع 4.5، إب 3.3 ، ذمار 2.3، أمانة العاصمة 2.2، المحويت 1.1، البيضاء 1، ريمة 0.1، 

سقطرى 0.01

* أخرى تشمل: المنظمة 
المستفيدة 2، أخرى 2

المهــرة
حضرمــوت

الجوف

صنعــاء
صعدة

حجة

التخصيصات
كثر من 15 مليون أ

10 مليون -  15 مليون
 5 مليون - 10 مليون

أقل من 5 مليون

عمران

الحديــدة شبوة

مأرب

البيضــاء

تعزلحجعدن

التخصيصات األساسية 

التخصيصات االحتياطية
            75.3
التخصيصات األساسية 

        23.3
التخصيصات االحتياطية

عدد المراجعات لعام 2019 

أسباب التمديد بدون تكلفة

المرونة
المبدأ 2

7 عملية التخصيص المرن 

يدعم تمويل الصندوق القطري المشترك التخطيط االستراتيجي 
اإلنسانية  االستجابة  المحددة يف خطط  واالستجابة لالحتياجات 

كثر الطرق مالءمة. وحاالت الطوارئ المفاجئة من خالل أ

الهدف
المخصصة من خالل  األموال  المائة من  60 يف  يقل عن  ال  ما 
طريقة التخصيص األساسي وما يصل إىل 40 يف المائة تضاف اىل 
االحتياطي. يستجيب الصندوق للتغيرات يف السياق اإلنساين مما 

يجعله سلساً ومرنًا.

النتائج

8 التنفيذ المرن

تمت إعادة برمجة تمويل الصندوق القطري المشترك بنجاح يف 
الوقت المناسب لمعالجة التغييرات التشغيلية والسياقية.

الهدف
تمت معالجة 100 يف المائة من طلبات المراجعة.

النتائج

التحليل
الدرجة: 5/5 )مرتفعة جًدا( - يف عام 2020، تم تخصيص 76 يف 
المائة من التمويل عبر التخصيص األساسي، متجاوًزا الحد البالغ 
70 يف المائة لهذه الدرجة، وتم تخصيص 24 يف المائة من خالل طرق 
االحتياطي التي تركز على الخدمات الحيوية واستجابة كوفيد-19 

ودعم آلية االستجابة السريعة للتجاوب العاجل للنزوح الجديد.

إجراءات المتابعة 
ال تنطيق
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مليون دوالر
أمريكي

مليون دوالر
أمريكي

التأخيرات المتعلقة بالبرامج 

انعدام األمن

عدم إمكانية الوصول

تأخير عمليات الشراء 

أخرى

التخصيصات حسب المنطقة

مناطق أخرى: الضالع 4.5، إب 3.3 ، ذمار 2.3، أمانة العاصمة 2.2، المحويت 1.1، البيضاء 1، ريمة 0.1، 

سقطرى 0.01

* أخرى تشمل: المنظمة 
المستفيدة 2، أخرى 2

المهــرة
حضرمــوت

الجوف

صنعــاء
صعدة

حجة

التخصيصات
كثر من 15 مليون أ

10 مليون -  15 مليون
 5 مليون - 10 مليون

أقل من 5 مليون

عمران

الحديــدة شبوة

مأرب

البيضــاء

تعزلحجعدن

التخصيصات األساسية 

التخصيصات االحتياطية
            75.3
التخصيصات األساسية 

        23.3
التخصيصات االحتياطية

عدد المراجعات لعام 2019 

أسباب التمديد بدون تكلفة

التحليل
الدرجة: 5/5 )مرتفعة جًدا( - بناًء على نصيحة المجلس االستشاري 
لصندوق التمويل اإلنساين يف اليمن، واصل الصندوق ممارسة 
أقصى قدر من المرونة يف معالجة طلبات المراجعة وعالج ما 
يقرب من 100 يف المائة من المراجعات المطلوبة يف عام 2020. 
كما عالج الصندوق 103 طلب مراجعة لـ 81 مشروعاً، مع بعض 
المشاريع التي تخضع لمراجعات متعددة. وكانت األسباب الرئيسية 
لطلبات التمديد بدون تكلفة هي التأخيرات المتعلقة بالبرامج 
يليها انعدام األمن وقيود الوصول. يتماشى هذا مع المالحظات 
السابقة حول المناقشات المكثفة التفاقيات المشاريع الفرعية 
ومفاوضات الوصول التي تؤثر على جميع المشاريع تقريباً. يف 
حين أن الشركاء يأخذون يف االعتبار تأخيرات االتفاقية الفرعية يف 
تخطيط مشاريعهم بقدر اإلمكان، فإن المزيد من التأخير ال مفر منه 
يف البيئة التشغيلية الحالية. استغرق الصندوق يف المتوسط شهًرا 
واحًدا لمعالجة طلبات المراجعة، مما يشير إىل التوازن الدقيق بين 
حسن التوقيت وضمان أن المراجعات تتماشى مع المعايير الدنيا 
وتستند إىل االحتياجات المقدرة بشكل مستقل. كما تم رفض 
بعض المراجعات وعمليات التمديد بدون تكلفة ألن الطلبات لم 
تكن تستند إىل تقييمات مستقلة و/ أو كشفت المراقبة المالية و/ 

أو البرمجية عن بعض المخاوف المتعلقة بالتنفيذ.

إجراءات المتابعة 
يف عام 2021، سيواصل الصندوق ممارسة أقصى درجات المرونة 
يف معالجة طلبات المراجعة وطلبات التمديد بدون تكلفة لدعم 
الشركاء قدر اإلمكان لمواصلة العمليات. يف ديسمبر 2019، اعتمد 
المجلس االستشاري لصندوق التمويل اإلنساين يف اليمن على 
المفهوم الذي يسمح للشركاء بتحصيل تكاليف التوظيف والتشغيل 
الحرجة للصندوق خالل مفاوضات االتفاقيات الفرعية للمشاريع 
للحفاظ على الوجود التشغيلي. ويواصل الصندوق البحث عن طرق 

لتحسين توقيت معالجة طلبات المراجعة.

الموقع: مساكن الشعب للنازحين، عدن، اليمن، نوفمبر 2020.
مصدر الصورة: األوتشا/ غايلز كالرك

المرونة
المبدأ 2
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متوسط أيام العمل لتجهيز المدفوعات 

2020 2019 2018

متوسط أيام العمل من لحظة توقيع المسؤول التنفيذي على اقتراح اىل الدفعة األوىل

77 أيام

9

التوقيت
االحتياجات  ظهور  مع  بالتزامن  األرواح  إلنقاذ  األموال  المشتركة  القطرية  الصناديق  تخصص 

اإلنسانية أو تصاعدها.

المبدأ 3

9 التخصيص يف الوقت المناسب

المشترك  القطري  بالصندوق  الخاصة  التخصيص  عمليات 
لها مدة مناسبة.

الهدف
متوسط عدد أيام العمل من تاريخ إغالق التخصيص )الموعد النهايئ 
للتقديم( لموافقة منسق الشؤون اإلنسانية على المشاريع المختارة 
حسب نوع التخصيص هو 37 يوماً للتخصيصات األساسية و10 

أيام للتخصيصات االحتياطية.

النتائج

201820192020الفئةاألساسيات

من تاريخ اختتام التخصيص 
اىل توقيع منسق الشؤون 

االنسانية على اتفاقية المنحة

التخصيصات 
األساسية

313434

التخصيصات 
االحتياطية

8117

10 المدفوعات يف الوقت المناسب

يتم تجهيز المدفوعات دون تأخير

الهدف
10 أيام من توقيع المسؤول التنفيذي على اقتراح اىل الدفعة األوىل.

النتائج
متوسط عدد األيام للتخصيصات األساسية/ االحتياطية: 9 أيام

التحليل
الدرجة: 5/5 )مرتفع جًدا( – بينما زاد متوسط عدد أيام العمل 
لتجهيز الدفعة األوىل من سبعة إىل تسعة أيام عمل بين عامي 
2019 و2020، يتماشى هذا المتوسط مع الهدف المحدد عالمياً 
وهو 10 أيام. يأيت السبب الرئيسي لهذا التغيير من تصنيف اإلدارة 
األمريكية ألنصار هللا على أنهم منظمة إرهابية أجنبية يف 19 يناير 
2021 – والذي تم إلغاؤه الحًقا يف 16 فبراير – األمر الذي تطلب 

من الصندوق تقييم األثر المحتمل لهذا التصنيف قبل الصرف.

إجراءات المتابعة 
ال تنطبق

التحليل
الدرجة: 5/5 )مرتفعة جًدا( - يف عام 2020، تم تخفيض متوسط 
مدة معاملة التخصيصات االحتياطية بمقدار أربعة أيام بينما كان 
متوسط مدة معاملة لتخصيصات األساسية متماشياً مع العام 
السابق، وكالهما يتماشى جيًدا مع الهدف. والجدير بالذكر أنه بعد 
المراجعات االستراتيجية والفنية، تطلبت معظم مقترحات المشاريع 
عدة جوالت من المراجعات قبل الموافقة عليها، مما أثر على توقيت 
التخصيصات. وعلى الرغم من التدريبات على إعداد مقترحات 
المشاريع والميزانية ووجود مبادئ توجيهية مفصلة للميزانية، 
هناك حاجة إىل متابعة كبيرة لتلبية الحد األدىن من المتطلبات 

لمقترحات المشاريع.

إجراءات المتابعة 
سيواصل الصندوق تقديم التدريبات وتعزيز مواده اإلرشادية مع 
الوقت،  المشاريع. يف نفس  لتحسين جودة مقترحات  الشركاء 
سيواصل الصندوق التعامل مع قسم الصندوق القطري المشترك 
وجعله  االقتراح  نموذج  لتحسين  نيويورك  يف  لألوتشا  التابع 

مباشراً قدر اإلمكان.

.

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

الجدول الزمني للمساهمات
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متوسط أيام العمل لتجهيز المدفوعات 

2020 2019 2018

متوسط أيام العمل من لحظة توقيع المسؤول التنفيذي على اقتراح اىل الدفعة األوىل

77 أيام

9

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

الجدول الزمني للمساهمات

11 المساهمات يف الوقت المناسب

إن التعهدات ودفع المساهمات للصناديق القطرية المشتركة تتم 
يف الوقت المناسب ويمكن التنبؤ بها.

الهدف
دفع 75 يف المائة من التمويل يف غضون شهر واحد من التعهد، 
ودفع 5 يف المائة من التمويل ما بين شهر وثالثة أشهر من التعهد 
و20 يف المائة بعد ثالثة أشهر من التعهد. وبشكل عام، تم تلقي 

50 يف المائة من المساهمات قبل منتصف العام.

النتائج

التوقيت
المبدأ 3

التحليل
1/5 )منخفضة جًدا( - تأثرت مساهمات المانحين يف  الدرجة: 
صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن بسبب وضع التمويل العام وبيئة 
العمليات المقيدة يف اليمن. بحلول نهاية يونيو 2020، تم تلقي 29 
يف المائة فقط من تمويل الصندوق، وتم دفع ما يقرب من نصف 
التعهدات ما بين شهر وثالثة أشهر من التعهد األصلي. انخفضت 
المساهمات يف خطة االستجابة اإلنسانية بنحو 50 يف المائة مقارنة 
بالعام السابق. يف أبريل 2020، عدل الصندوق هدف حشد الموارد 
من 180 مليون دوالر إىل 100 مليون دوالر، وتأخر تنفيذ مبلغ 110 
ماليين دوالر الذي تم تخصيصه من خالل التخصيص األساسي الثاين 
يف نهاية عام 2019 وتم تنفيذه يف عام 2020 بشكل كبير بسبب 
مفاوضات االتفاقيات الفرعية المطولة والبيئة التشغيلية المقيدة. 
وقد أدى ذلك إىل تأخر مساهمات المانحين أثناء قيامهم بمراجعة 
ما إذا كان بإمكان الشركاء تنفيذ واستيعاب التمويل اإلضايف. تؤثر 
التأخيرات يف الموافقة على االتفاقيات الفرعية للمشاريع يف الغالب 
على األنشطة التي تنفذها المنظمات غير الحكومية التي تعتبر 

متلقية ذات أولوية من قبل المانحين للصندوق.

إجراءات المتابعة 
سيواصل الصندوق إشراك المانحين واطالعهم على التقدم المحرز 
بشأن االتفاقيات الفرعية للمشاريع والبيئة التشغيلية والقيود 
المحتملة يف تنفيذ المشروع وإجراء المراقبة المالية والمتعلقة 
بالبرامج المستقلة، وسيظل هدف حشد الموارد السنوية للصندوق 
قائما على بيئة التشغيل وقدرته على تخصيص التمويل بطريقة 

خاضعة للمساءلة وقائمة على المبادئ.
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13 تحديد األولويات بكفاءة

يتم إعطاء األولوية لتمويل الصندوق القطري المشترك بما يتماشى 
مع خطة االستجابة اإلنسانية.

الهدف
100 يف المائة من المشاريع الممولة تعالج األولويات اإلستراتيجية 
لخطة االستجابة اإلنسانية وهي مصنفة حسب الجنس والعمر 

واإلعاقة والمناطق الجغرافية )على مستوى المديرية(.

النتائج

التحليل
الدرجة: 5/5 )مرتفعة جًدا( – تتماشى جميع المشاريع مع األهداف 
االستجابة  أو خطة  و/  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  اإلستراتيجية 
بالمجموعة  الخاصة  األولويات  مع  يتماشى  وبما  لـكوفيد-19 
القطاعية، حيث تم مراجعة مقترحات المشاريع بناًء على مواءمتها 
مع أولويات المجموعة القطاعية ومعاييرها وتم اعتمادها مسبقاً من 
قبل منسقي المجموعات قبل تقديمها لضمان استجابة متسقة 

ومنسقة تجاه التدخالت ذات األولوية.

إجراءات المتابعة 
ال تنطبق

التخصيصات حسب األهداف االستراتيجية لخطة االستجابة االنسانية

الهدف االستراتيجي 1 (خطة االستجابة اإلنسانية العالمية): يشمل انتشار وباء كوفيد 
-19 ويقلل من معدالت االعتالالت والوفيات5. 

الهدف االستراتيجي 2 (خطة االستجابة اإلنسانية) 2: مساعدة ماليين اليمنيين 
المعوزين على التغلب على الجوع من خالل توفير المساعدات الغذائية وزيادة دخل 

األسرة والمناصرة إىل اتخاذ إجراءات تحقق االستقرار االقتصادي.
الهدف االستراتيجي 3 (خطة االستجابة اإلنسانية): تعزيز كرامة األسر النازحة التي 

تعيش يف مخيمات الطوارئ ومساكن النازحين من خالل تحسين المواقع دون المستوى 
وتقديم الخدمات والمأوى.

الهدف االستراتيجي 3: (خطة االستجابة اإلنسانية العالمية) حماية ومساعدة ومناصرة 
الالجئين والنازحين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة المعرضة بشكل خاص للوباء
الهدف االستراتيجي 4 (خطة االستجابة اإلنسانية): الحد من مخاطر النزوح والعنف 

ضد المدنيين وتسهيل تعايف األشخاص المصابين بصدمات نفسية من النزاع من خالل 
المناصرة إىل االلتزام بالقانون الدويل اإلنساين. 

الهدف االستراتيجي 5 (خطة االستجابة اإلنسانية): الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع 
العام على تقديم الخدمات األساسية المنقذة لألرواح من خالل توفير المدخالت والدعم 

الرئيسيين.

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

القفاءة
تتيح إدارة جميع العمليات المتعلقة بالصناديق القطرية المشتركة االستجابة االستراتيجية يف الوقت المناسب 
لالحتياجات اإلنسانية المحددة، وتسعى إىل استخدام آليات دفع فعالة وإىل تقليل تكاليف المعامالت والعمل 

بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة.

المبدأ 4

12 مقياس الكفاءة

تتمتع الصناديق القطرية المشتركة بمستوى تمويل كبير لدعم 
تحقيق خطط االستجابة اإلنسانية.

الهدف
تلقي 15 يف المائة من تمويل خطة االستجابة اإلنسانية.

النتائج
تلقي 2.7 يف المائة من تمويل خطة االستجابة اإلنسانية.

التحليل
الدرجة: 2/5 )منخفضة( - يف عام 2020، تلقى صندوق التمويل 
اإلنساين يف اليمن 2.7 يف المائة من إجمايل تمويل خطة االستجابة 
اإلنسانية يف عام 2019 مقارنة بنسبة 7 يف المائة يف العام السابق، 
ويرتبط االنخفاض يف التمويل بالتخفيض العام يف تمويل العملية 
اإلنسانية يف اليمن بسبب بيئة التشغيل المعقدة. على الرغم من 
الهدف الطموح العالمي المتمثل يف تلقي 15 يف المائة من تمويل 
خطة االستجابة اإلنسانية، فإن التمويل الوارد يتماشى مع هدف 

حشد الموارد المحدد بمبلغ 100 مليون دوالر.

إجراءات المتابعة 
سيواصل الصندوق مراقبة بيئة التشغيل وقدرة الشركاء على 
تنفيذ المشاريع بطريقة قائمة على المبادئ وقدرته على تنفيذ 
المراقبة المالية والمتعلقة بالبرامج وأنشطة التدقيق المستقلة. 
وسيستمر الصندوق يف إبالغ مانحيه بالفرص والقيود. وستتطلب 
خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021 3.85 مليار دوالر، وعلى الرغم 
من أنها مستهدفة، فمن غير المتوقع أن يتم توجيه 15 يف المائة 

من خالل الصندوق.

ز6

5  337,793 دوالًرا أمريكًيا من الهدف االستراتيجي 1 لخطة االستجابة اإلنسانية 
المضافة إىل الهدف االستراتيجي 1 لكوفيد-19: التخفيف من أثر كوفيد-19 وتقليل 
تفشي األمراض المعدية من خالل المساعدة يف صد العوامل التي تؤدي إىل األوبئة 

ورفع القدرات العالجية وتوسيع نطاق علم األوبئة.

األشخاص المستهدفين والذين تم الوصول إليهم حسب النوع والجنس

التخصيصات االحتياطيةالتخصيصات األساسية
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األشخاص المستهدفين والذين تم الوصول إليهم حسب النوع والجنس

التخصيصات االحتياطيةالتخصيصات األساسية
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القفاءة
يصل تمويل الصندوق القطري المشترك إىل األشخاص المحتاجين.

المبدأ 4

14 التغطية بكفاءة

يصل تمويل الصندوق القطري المشترك إىل األشخاص المحتاجين.

الهدف
100 يف المائة من المشاريع الممولة تعالج األولويات اإلستراتيجية 
لخطة االستجابة اإلنسانية وهي مصنفة حسب الجنس والعمر 

واإلعاقة والمناطق الجغرافية )على مستوى المديرية(.

النتائج

التحليل
الدرجة: 5/5 )مرتفعة جداً( - على الرغم من البيئة التشغيلية 
األشخاص  المائة من  100 يف  إىل  المساعدة  المعقدة، وصلت 
المستهدفين. وبالمجمل، تم استهداف 6.7 ماليين شخص ووصول 
المساعدة إىل 8.1 ماليين شخص. ألغراض اإلبالغ ولتقليل ازدواج 
العد للمستفيدين يف نفس المديرية التي تتلقى أنواعاً متعددة من 
المساعدات، يتم تطبيق رقم الحد األقصى الموحد6 لكل مديرية، 
وتشير التقديرات بالتايل إىل استهداف 2.4 مليون شخص واستفادة 
2.8 مليون شخص من المساعدة. يف حين أن اإلنجاز الذي تم تحقيقه 
للرجال أقل من الهدف، إال أن المساعدة المقدمة للنساء والفتيان 

والفتيات تجاوزت األهداف المخطط لها.

إجراءات المتابعة 
يواصل الصندوق تحسين دقة أرقام المستفيدين من خالل التمييز 
بين المستفيدين المباشرين وغير المباشرين بناًء على نوع النشاط، 
ويهدف إىل تقليل االزدواجية يف كل مديرية من خالل توفير العدد 

كمي والحد األقصى للمستفيدين. الترا

كبر عدد من األشخاص المستهدفين و/ أو الذين تم  6  يشير العدد األقصى إىل أ
الوصول إليهم بتدخالت معينة يف مناطق محددة بناًء على النتائج المبلغ عنها يف عام 

2020
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مليون دوالر

مليون دوالر
أمريكي

التكاليف المباشرة لوحدة التمويل اإلنساني مقابل إجمالي التخصيص

15 اإلدارة الفعالة

تتميز إدارة الصندوق القطري المشترك بأنها فعالة من حيث التكلفة 
ومناسبة للسياق.

الهدف
يصل إجمايل نفقات التكاليف المباشرة لوحدة التمويل اإلنساين 
)تنفيذ خطة التكلفة( اىل أقل من 4 يف المائة من إجمايل استخدام 

األموال )التخصيصات باإلضافة إىل تكاليف العمليات(.

النتائج

القفاءة
المبدأ 4

التحليل
الدرجة: 4/5 )مرتفع( - تقع تكلفة موظفي التمويل اإلنساين ضمن 
الهدف المحدد وهو أقل من 4 يف المائة من إجمايل التخصيصات. 
باإلضافة إىل ذلك، فإن التكاليف المباشرة لوحدة التمويل اإلنساين 
مقارنة باالستخدام العام لألموال هي 3 يف المائة، أي نقطة مئوية 
واحدة أقل من هدفها )انظر الشكل يف الصفحة 19 لمزيد من 
التفصيل(، وقد راجعت الوحدة خطة التكلفة الخاصة بها يف الربع 
الثالث من عام 2020 بسبب انخفاض نفقات المراقبة والسفر. 
الصندوق ونائب مدير  18 موظفاً هم مدير  الفريق من  يتكون 
الصندوق وأربعة متخصصين دوليين يف البرامج وثالثة متخصصين 
وطنيين يف التمويل وثمانية متخصصين وطنيين يف البرامج )اثنان 
منهم يف عدن( وسائق واحد. بينما خصص الصندوق يف عام 2019 
ما يقرب من 240 مليون دوالر أمريكي لصالح 154 مشروعاً تم 
تنفيذها يف الغالب يف عام 2020، خصص الصندوق يف عام 2020 
ما يقرب من 99 مليون دوالر أمريكي لصالح 62 مشروعاً. وهذا 
يسمح للصندوق بالتركيز على المتابعة المتعمقة وتحليل أثر 

المشاريع الجارية.

إجراءات المتابعة
سيواصل الصندوق مراجعة قدرات موظفيه وملفاتهم بما يتماشى 
مع حافظة التمويل والشركاء، وسيبحث عن إمكانيات لتوسيع 
مجموعته من قدرات المراقبة المالية والبرمجية من أطراف خارجية.

16 اإلدارة بكفاءة

تمتثل إدارة الصندوق القطري المشترك لمعايير اإلدارة والتشغيل 
التي تطلبها إرشادات الصندوق القطري المشترك العالمية.

الهدف
الدليل التشغيلي لصندوق التمويل اإلنساين يف اليمن استناداً إىل 
أحدث إصدار من اإلرشادات العالمية للصندوق القطري المشترك 
واالستثناءات التي يعتمدها المجلس االستشاري/ منسق الشؤون 

اإلنسانية والمسؤول التنفيذي لألوتشا بحلول منتصف العام.

النتائج
تم تحديث الدليل التشغيلي لصندوق التمويل اإلنساين يف اليمن 
يف يونيو 2020 بما يتماشى مع اإلرشادات العالمية للصندوق 
القطري المشترك. يعكس الدليل التشغيلي المحدث نهج معايرة 
المخاطر وأساليب التشغيل المعدلة وإدارة المخاطر يف ضوء بيئة 

التشغيل الصعبة.

التحليل
ُتظهر استراتيجيات التخصيص االمتثال الكامل للدليل التشغيلي. 
لجان  تم دمج  السابقة،  السنوات  الحال يف  ومع ذلك، كما هو 
شاملة  مراجعة  إجراء  لضمان  والفنية  االستراتيجية  المراجعة 

لتخصيصات الصندوق الكبيرة يف الوقت المناسب.

إجراءات المتابعة
ال تنطبق
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المساءلة أمام األشخاص المتضررين

2 يتضمن المشروع توفير االّليات الفعالة اللتي يمكن الوصول إليها للمالحظات 
والتغذية الراجعة للمستفيدين 

1 يتضمن المشروع توفيرا جزئياً اآلليات الفعالة التي يمكن الوصول إليها للمالحظات 
و/ أو التغذية الراجعةللمستفيدين

0 ال يتضمن المشروع توفير اآلليات الفعالة التي يمكن الوصول إليها للمالحظات و / أو 
التغذية الراجعةو للمستفيدين

مليون دوالر 

مليون دوالر مليون دوالر 

المساءلة وإدارة المخاطر
أدوات  الشركاء وأدائهم بفعالية، وتستخدم مجموعة كاملة من  المخاطر وتراقب قدرة  المشتركة  القطرية  الصناديق  تدير 

وتدابير المساءلة.

المبدأ 5

17 المساءلة أمام السكان المتضررين

لدى المشاريع الممولة من الصندوق القطري المشترك استراتيجية 
واضحة لتعزيز مشاركة المتضررين.

الهدف
توضح نسبة ثمانين بالمائة من مقترحات المشاريع التي تم تقييمها 
ومراجعتها كيفية تنفيذ المساءلة أمام السكان المتضررين ووضع 
كثر  آليات لها. تشير آلية مالحظات المراقبة من طرف ثالث إىل أن أ
من 50 يف المائة من المستفيدين على دراية بآليات المساءلة أمام 

السكان المتضررين الخاصة بالشركاء.

النتائج

التحليل
الدرجة: 4/5 )مرتفع( – المساءلة أمام السكان المتضررين هي 
إحدى أولويات الصندوق يف كل من مرحلة تطوير المشروع وتنفيذ 
أنشطة المشروع. يف حين أن 95 يف المائة من مقترحات المشاريع 
تضمنت أو أدرجت جزئيا موضوع المساءلة أمام السكان المتضررين 
يف مقترحاتها، أشارت المراقبة من طرف ثالث للصندوق أن 49 يف 
المائة فقط من المستفيدين كانوا على دراية بآلية المالحظات لدى 
الشريك المنفذ وآليات الشكوى. عالوة على ذلك، أشار 96 يف المائة 
من 12,302 شخصاً تمت مقابلتهم عبر استطالعات التحقق من 
المستفيدين إىل أنهم راضون عن الخدمات التي تلقوها من خالل 
المشاريع الممولة من الصندوق. والجدير بالذكر أن 7 يف المائة فقط 
من أول تخصيص أساسي يف عام 2020 أشار إىل آلية المالحظات 
والشكاوى الخاصة بالصندوق. ومع ذلك، على الرغم من وجود 
إشارات محدودة يف المقترحات، فقد قدم 1,775 شخصاً حتى اآلن 

مالحظاتهم عبر هذه اآللية والصندوق.

إجراءات المتابعة
هناك حاجة إىل مزيد من الجهود لتنفيذ آليات المالحظات والشكاوى 
بشكل مناسب وزيادة الوعي بين المستفيدين. لذا يراجع الصندوق 
آلية المالحظات والشكاوى الخاصة بـصندوق التمويل اإلنساين يف 

اليمن لتعزيز المتابعة الكافية لمالحظات الشركاء المنفذين.
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المراقبة الميدانية

التفتيش المايل
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التقرير السردي
النهايئ

خطر منخفض خطر متوسطخطر عايل

التقدم في أنشطة إدارة المخاطر
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مالحظة: تم تقديم العديد من التنازالت المراقبة/التفتيشات المالية العشوائية المدرجة يف عدد زيارات المراقبة 
المكتملة/ عمليات التفتيش المايل العشوايئ. تمثل معلومات التدقيق حالة جميع عمليات التدقيق التي كانت 

معلقة يف بداية عام 2021.

18 المساءلة وإدارة المخاطر للمشاريع

يتم مراقبة تمويل الصندوق القطري المشترك بشكل مناسب 
واإلبالغ عنه والتدقيق فيه.

الهدف
ُوِضَعت على المستوى العالمي: 100 يف المائة )ُتحدَّد الطرق 
التشغيلية على المستوى القطري وتحدِّد معياراً أدىن للمراقبة، 

وبالتايل يكون الهدف 100 يف المائة(.

النتائج

التحليل
الدرجة: 4/5 )مرتفع( - يمتثل الصندوق بنسبة 100 يف المائة 
تقريباً لمتطلبات إعداد التقارير المالية والسردية، ومتطلبات المراقبة 
والتفتيش المايل العشوايئ. وشكلت 97 يف المائة من عمليات 
التدقيق المطلوبة المستحقة بين يناير و31 ديسمبر 2020. وأجريت 
ستة عمليات مراقبة ميدانية إضافية واثنتان من عمليات التفتيش 
المايل العشوايئ للحصول على تحقق إضايف من النتائج السابقة 
على الرغم من أن هذه لم تكن مطلوبة يف طرق التشغيل. يف عام 
2020، زاد الصندوق من عملية مراجعة تدقيق الحسابات وعالج 69 
من 201 عملية تدقيق معلقة، وأعطى الصندوق األولوية لعمليات 
تدقيق الحسابات للشركاء ذوي المخاطر العالية وعمليات تدقيق 
الحسابات للمشاريع المنتهية قبل عام 2020. وبينما أُحرز تقدم 
يف تقليل العدد اإلجمايل لعمليات التدقيق المعلقة، تأثرت عمليات 
تدقيق الحسابات بصعوبات الوصول إىل واحدة من شركتي تدقيق 
الحسابات المتعاقدين عالمياً يف المنطقة، ويف بعض األحيان تكون 

رديئة وتتطلب توضيحات.

إجراءات المتابعة 
نظراً للسياق المحدد يف اليمن وقدرة التدقيق المحدودة، سيواصل 
الصندوق التركيز على البحث عن طرق لتعزيز قدرته على المراجعة 
وتحديد أولويات عمليات التدقيق على أساس مستوى المخاطر. 
باإلضافة إىل ذلك، سيركز صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن على 
تعزيز جودة قدرته على المراقبة لضمان مراقبة المشاريع بشكل 
مناسب بما يتماشى مع األساليب التشغيلية وأن االستجابة تتماشى 
مع المعايير العالمية وسيعطي األولوية لمراقبة التدخالت الرئيسية.

المساءلة وإدارة المخاطر
المبدأ 5
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التنفيذ حسب نوع مستوى مخاطر الشريك

مستوى مخاطر ُمحّدث بناًءا على مؤشر األداء

لمحة عامة عن 2020

 

5  
تقييمات كاملة

للقدرات 4
تقييمات جارية2

10للقدرات 

التنفيذ حسب نوع مستوى مخاطر الشريك

ماليين

مليون

مليون

شركاء تم تعديل 
مخاطرهم حسب 

توصية مؤشر األداء

شركاء مؤهلين جدد 
منهم من أُعيد تقييمهم

عمليات إعادة تقييم

شريك ليسوا 
بحاجة اىل أي 

تعديالت

شركاء تم تعديل 
مخاطرهم حسب 

توصية مؤشر األداء

19 مساءلة وإدارة المخاطر للشركاء المنفذين

يتم تخصيص تمويل الصندوق القطري المشترك للشركاء وفًقا 
للقدرة المحددة ومستوى المخاطر.

الهدف
تركز وحدة التمويل اإلنساين على الشركاء الذين يحتمل أن يجتازوا 
كثر من  تقييم القدرات بعد الفحص األويل لمعايير األهلية مع اعتماد أ
50 يف المائة من التقييمات مقابل عدد التقييمات التي تم إجراؤها.

النتائج

التحليل
الدرجة: 3/5 )متوسطة( – يف عام 2020، غير الصندوق عملية 
تقييم القدرات الخاصة به من قبول الطلبات على أساس متجدد 
إىل دعوة سنوية إلبداء االهتمام، والتي تم إطالقها يف سبتمبر 2020 
مع تحسين المعايير والحد المايل. ومن بين 130 منظمة تقدمت 
بطلبات، انتقل حوايل 10 يف المائة إىل المرحلة التالية. ومن بين 
هذه المنظمات، لم تجتز أربع منظمات مرحلة التقديم المستويف 
للشروط، ووصلت ثمان منظمات اىل المراحل النهائية من عملية 
تقييم القدرات، أي المراجعات المكتبية للبرامج والشؤون المالية 
وزيارات المكاتب. يف عام 2020، أصبحت خمس منظمات مؤهلة: 
التي كان تمويلها خاضًعا  الحكومية  المنظمات غير  اثنتان من 
لخطة تحسين اإلعداد واثنتان من المنظمات غير الحكومية الدولية 
)أحداهما أُعيد تقييمها( ووكالة واحدة تابعة لألمم المتحدة. لم تنجح 
ثالث منظمات )أحداها أُعيد تقييمها( يف عملية تقييم القدرات 
وحالياً هناك منظمتان يف المرحلة األخيرة من التقييم – الزيارة 
الميدانية – التي تم تأجيلها بسبب كوفيد-19. عالوة على ذلك، 
وقبل التخصيص، أجرى الصندوق استعراضه السنوي الشامل 
للشركاء لضمان تعديل مستوى المخاطر إذا لزم األمر بما يتماشى 
مع أحدث نتائج المراقبة المالية ومراقبة البرامج. اعتباراً من مارس 
2021، كان لدى الصندوق 73 شريكًا مؤهالً، يتألفون من 29 منظمة 
وطنية غير حكومية و29 منظمة دولية غير حكومية و13 وكالة 
تابعة لألمم المتحدة وجمعيتان للصليب األحمر والهالل األحمر. 
وانخفض حجم التخصيصات للشركاء المعرضين لمخاطر عالية. يف 
عام 2020، ذهب 4.4 ماليين دوالر إىل الشركاء المعرضين لمخاطر 
عالية، بمتوسط منحة بقيمة 400 ألف دوالر وأعلى منحة بقيمة 
700 ألف دوالر مقارنة بـ 32 مليون دوالر يف 2019 بمتوسط منحة 

بقيمة 700 ألف  دوالر وأعلى منحة بقيمة 1.5 مليون دوالر.

إجراءات المتابعة
متوسط الوقت الالزم لعملية تقييم القدرات الكاملة هو 6 أشهر على 
األقل للمنظمات لتصبح مؤهلة للحصول على التمويل، وسيواصل 
الصندوق السعي الختصار الجدول الزمني للمراجعة عن طريق 
تعديل طرق المراجعة واستثمار المزيد من قدرات الموظفين مع 

التركيز على عملية تقييم القدرات.

المساءلة وإدارة المخاطر
المبدأ 5
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20 المساءلة وإدارة مخاطر التمويل

الصناديق  عبر  للتمويل  المناسبة  والتأكيدات  الرقابة  إدارة  تتم 
القطرية المشتركة.

الهدف
يتم التعامل مع 100 يف المائة من حاالت االمتثال يف االمتثال 
الكامل إلجراءات التشغيل الموحدة للصندوق القطري المشترك 

بشأن إدارة االحتيال.

النتائج

المساءلة وإدارة المخاطر
المبدأ 5

التحليل
الدرجة: 5/5 )مرتفعة جًدا( – منذ يناير 2020، اتخذ صندوق التمويل 
اإلنساين يف اليمن خطوات لتعزيز نهج إدارة المخاطر وتحسين الرقابة 
واالمتثال، حيث سمحت هذه اإلجراءات التي اعتمدها المجلس 
االستشاري يف الصندوق يف أبريل 2020، بما أتاح للصندوق تخفيف 
وتقليل المخاطر مع االستمرار يف دعم الجهات الفاعلة األفضل 
لتقديم المساعدة المنقذة لألرواح لماليين األشخاص المحتاجين يف 
جميع أنحاء اليمن. وكجزء من هذه التدابير، خفض الصندوق هدف 
حشد الموارد لعام 2020 من 180 مليون دوالر إىل 100 مليون دوالر، 
وقد سمح ذلك للصندوق بتعزيز تدابير الرقابة بما يف ذلك الحد من 
عمليات المراجعة المعلقة وتحسين المراقبة وتعزيز متطلبات تقييم 
القدرات للمنظمات التي ترغب يف أن تصبح مؤهلة لتكون شريكاً، 
مع التركيز يف الوقت نفسه على التخصيصات التي تلبي االحتياجات 
األكثر إلحاحاً يف المناطق ذات األولوية التي يصعب الوصول إليها مع 
االستفادة من الميزة النسبية للصندوق. بصرف النظر عن الهدف 
المعدل لحشد الموارد، قدم الصندوق العديد من تدابير التخفيف. 
أوالً، وبصورة مؤقتة، أوقفت الشركاء الذين لديهم مخاوف تتعلق 
بالمراقبة المالية و/ أو مراقبة البرامج التي تخضع لنتائج عمليات 
تدقيق المشاريع السابقة والجارية. كما تضمنت شرطاً إلعادة تقييم 
الشريك قبل احتمال إعادة حالة أهليته. ثانياً، لم يقدم الصندوق 
تمويالً إضافياً للشركاء المعرضين لمخاطر عالية دون إجراء تدقيق 
نهايئ وقيود مشتريات مطبقة على الشركاء المعرضين لمخاطر 
عالية. أخيراً، نقح الصندوق معاييره لتقييم القدرات للتخفيف من 
مشاكل القدرات بمجرد أن تصبح المنظمات شريكة مؤهلة. كما 
تم التعامل مع حاالت وحوادث االمتثال بما يتماشى مع المبادئ 
التوجيهية العالمية، حيث تمت استشارة وحدة الرقابة واالمتثال 
بقسم الصندوق القطري المشترك بشأن حاالت وحوادث االمتثال.

إجراءات المتابعة 
سيواصل الصندوق تحسين نهجه يف إدارة المخاطر واالمتثال، والذي 
يشمل تعزيز آليات الضمان والمراقبة المالية ومراقبة البرامج، فضالً 
عن قدرته على تدقيق الحسابات. وسيراجع الصندوق أيضاً إجراءات 
تقييم القدرات الخاصة به إلعادة الشركاء الموقوفين )مؤقًتا( بمجرد 
استيفاء الحد األدىن من الشروط، كما أنه سيزيد من بناء القدرات 

للشركاء يف مجاالت المراقبة المالية ومراقبة البرامج.

	11
حادثة تم

اإلبالغ عنها 
8	قضايا	مفتوحة
3	قضايا	مغلقة

	19
حادثة/ قضية 

مفتوحة 
14	قضية	مفتوحة
5	حوادث	مفتوحة

الحاالت	المبلغ	عنها: عدد الحوادث/ الحاالت )االدعاء، االحتيال المشتبه به، 
االحتيال المؤكد، السرقة، التحويل، النهب، التدمير، وما إىل ذلك( التي أبلغت 

بها وحدة التمويل اإلنساين اىل وحدة الرقابة واالمتثال يف عام 2020، سواء 
حاالت مفتوحة أو مغلقة.

الحوادث/	الحاالت	المفتوحة: عدد الحوادث/ الحاالت التي ال تزال 
التدابير )تدابير الضمان والتحقيق والتسوية وما إىل ذلك( جارية حتى 

31/12/2020

توضح األرقام أعاله الحاالت التي تشمل االحتيال المحتمل 
وحوادث االمتثال واألمن و/ أو الحوادث األخرى التي قد 
يكون لها آثار مالية. تم تحديد الحاالت والحوادث الجديدة 
ذلك  بما يف  آليات ضمان،  عدة  باالمتثال من  المتعلقة 
2020، اضطر  المالية. يف عام  البرامج والشؤون  مراقبة 
الصندوق إىل إنهاء بعض المشاريع وتعليق العديد من 
الشركاء مؤقتاً يف انتظار نتائج عمليات التدقيق و/ أو إعادة 
التقييم المحتملة، فهناك تحقيقات رسمية جارية، وتم إبالغ 
الجهات المانحة على مستوى العاصمة وعلى مستوى 
الدولة خالل المراحل المختلفة من العملية تماشيا مع 

إجراءات التشغيل الموحدة.



اإلنجازات حسب 
المجموعة القطاعية

التمويل  التقرير السنوي لصندوق 
اإلنساني في اليمن 2020

يقدم هذا القسم من التقرير السنوي لمحة موجزة عن تخصيصات صندوق التمويل 
اإلنساين يف اليمن لكل مجموعة قطاعية واألهداف والنتائج المبلغ عنها باإلضافة 

إىل الدروس المستفادة من عام 2020.

تسلط تقارير مستوى المجموعة القطاعية الضوء على إنجازات المؤشرات مقابل 
األهداف المخطط لها بناًء على التقارير السردية المقدمة من الشركاء خالل الفترة 
المشمولة بالتقرير، من 1 فبراير 2020 إىل 31 يناير 2021. وتشمل اإلنجازات 
المشار إليها اإلنجازات المبلغ عنها مقابل أهداف المشاريع الممولة يف عام 2016 
)عند االقتضاء(، 2018، 2019 و/ أو 2020، ولكن تم تقديم تقاريرهما يف الفترة 
ما بين 1 فبراير 2020 و31 يناير 2020. ال يزال الجزء األكبر من المشاريع الممولة 
يف عام 2020 قيد التنفيذ وسيتم اإلبالغ عن اإلنجازات ذات الصلة مقابل األهداف 

يف تقارير الصندوق الالحقة.



التقرير السنوي لصندوق التمويل اإلنساني في اليمن44

األمن الغذائي وسبل 
كسب العيش

اإلنجازات حسب المجموعة القطاعية

القطاعية المجموعة  أهداف 
الهدف 1: زيادة	فرص	الحصول	على	الغذاء	لألسر	األكثر	ضعفاً	يف	

جميع	أنحاء	البالد.
الهدف 2: زيادة	دخل	األسر	الريفية	وإعادة	تأهيل	أصول	األمن	
الغذايئ	يف	المناطق	التي	ترتفع	فيها	مستويات	انعدام	األمن	الغذايئ.

المجموعة القطاعية التي تدير  المنظمات 
برنامج األغذية العالمي، منظمة األغذية والزراعة

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

عدد األفراد الذين 
حصلوا على 

مساعدات غذائية 
طارئة على أساس 

شهري )قسيمة غير 
مشروطة/ تحويالت 

نقدية(.

102 16,662  16,347 النساء

85 14,695  17,376 الفتيات

52 14,769  28,607 الرجال

93 15,199  16,260 الفتيان

نسبة األسر التي 
تعولها إناث والتي 

استفادت من 
الغذائية  المساعدات 

الطارئة )نقد 
وقسائم( 

200215108النساء

200215108الرجال

التخصيصات 
بالدوالر األمريكي

15.2 مليون

النساء
36,087

الفتيات
39,575

الرجال
37,140

الفتيان
37,248

الشركاء

9

المشاريع

10

األشخاص
المستهدفين

150,050

النتائج التي تم اإلبالغ عنها يف 2020

التخصيصات7 
بالدوالر األمريكي

2019    8.1 مليون

المشاريع

13

الشركاء

12

استجابة لمخاطر المجاعة المتزايدة يف اليمن، تم تخصيص 15 يف 
المائة من تمويل صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن لصالح األمن 
الغذايئ وسبل كسب العيش يف عام 2020، مستكمالً تخصيص 
30 مليون دوالر من الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة. وركزت 
األنشطة الممولة من صندوق التمويل اإلنساين على تقديم المساعدة 
الغذائية الطارئة الفورية المنقذة لألرواح لألشخاص النازحين الذين 
كز  يعانون من انعدام األمن الغذايئ الحاد والذين يعيشون يف مرا
جماعية ويف مواقع أو مع أسر مضيفة، حيث تم تقديم المساعدة 
يف شكل نقد أو قسائم نقدية صالحة لست جوالت )ستة أشهر 
متتالية( لنفس األسر، مما سمح لهم بتلبية احتياجاتهم الغذائية 
األساسية، واستهدفت المجموعة القطاعية الفئات األكثر ضعفاً 
وبذلت جهوداً متضافرة لدعم األسر التي تعيلها نساء من خالل 
تضمين هدف بنسبة 30 يف المائة على األقل يف جميع تدخالت 

المشروع تقريباً.

التخصيصات يف عام 2020 

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

عدد األفراد الذين حصلوا على 
مساعدات غذائية طارئة على 

أساس شهري )قسيمة غير 
مشروطة/ تحويالت نقدية(.

78,59073,98182

األشخاص المستهدفين

78,493

األشخاص لذين 
تم الوصول إليهم

113,724

 18

 17

 33

 22

 22

 21

 29

 30

تم الوصول إليهممستهدفين
نساء

رجال

فتيات

فتيان

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

7. تستند النتائج إىل بيانات عام 2020 وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل كاٍف ألن تنفيذ المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالباً ما يستمر حتى العام التايل. لشرح البيانات 
انظر الصفحة 6.
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التغذية
اإلنجازات حسب المجموعة القطاعية

القطاعية المجموعة  أهداف 
الهدف 1: الحد	من	انتشار	سوء	التغذية	الحاد	والوقاية	منه	بين	
األطفال	دون	سن	الخامسة	والنساء	الحوامل	والمرضعات	والفئات	

السكانية	الضعيفة	األخرى.
الهدف 2:	توسيع	تغطية	خدمات	التغذية	وإزالة	الحواجز	التي	تمنع	

األسر	من	استخدامها.

المجموعة القطاعية التي تدير  المنظمة 
منظمة اليونيسف

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

عدد الفتيان والفتيات 
الذين تتراوح أعمارهم 

بين 59-6 شهًرا الذين تم 
قبولهم لتلقي عالج سوء 

التغذية الحاد المعتدل

55 45,436  81,904 الفتيات

135 47,291  35,102 الفتيان

عدد الفتيان والفتيات 
الذين تتراوح أعمارهم 

بين 59-6 شهًرا الذين تم 
فحصهم للكشف عن سوء 

التغذية الحاد وإحالتهم 
للعالج إذا لزم األمر

111 36,732  33,130 الفتيات

111 39,793  35,890 الفتيان

عدد النساء الحوامل 
المصابات  والمرضعات 

بسوء التغذية الحاد الاليئ 
تم قبولهن للعالج

102 35,902  35,250 النساء

الشركاء 

8

المشاريع

12

النتائج التي تم اإلبالغ عنها يف 2020

التخصيصات8 
بالدوالر األمريكي

2018    3.9مليون

2019    4.4مليون

المشاريع

2

9

الشركاء

2

8

وصلت معدالت سوء التغذية يف اليمن اىل مستويات قياسية. يف 
عام 2021، كان ما يقرب من 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة 
معرضين لخطر سوء التغذية الحاد. يف العام الماضي، تم تخصيص 
٪10 من تمويل صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن ألنشطة التغذية 
التي تركز على االستجابات المتكاملة بما يف ذلك التدخالت الصحية 
وتحسين تأثير التمويل لمعالجة معدالت سوء التغذية المنتشرة. 
وتم توفير التمويل لعالج سوء التغذية الحاد الوخيم وسوء التغذية 
الحاد المعتدل لألطفال دون سن الخامسة وعالج النساء الحوامل 
والمرضعات وتقديم المشورة بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال 
يف المجتمعات المضيفة ومواقع النازحين. وشملت المجاالت ذات 
األولوية المناطق ذات االنتشار المرتفع إىل المرتفع للغاية لسوء 
التغذية الحاد والمناطق ذات التغطية العالجية المنخفضة. يف إطار 
كثر من 400 من العاملين  التخصيص األساسي األول، تم استهداف أ

يف مجال التغذية للحصول على دعم بدالت عامل التغذية.

التخصيصات يف عام 2020 

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

عدد الفتيان والفتيات الذين تتراوح 
أعمارهم بين 59-6 شهًرا الذين تم 
فحصهم للكشف عن سوء التغذية 
الحاد وإحالتهم للعالج إذا لزم األمر

 69,020  76,525 111

عدد الفتيان والفتيات الذين تتراوح 
أعمارهم بين 59-6 شهراً الذين تم 

قبولهم لتلقي عالج سوء التغذية 
الحاد المعتدل

 117,005  92,727 79

عدد األطفال الذين يتلقون عالج 
الديدان

 31,993  15,008 47

عدد النساء الحوامل والمرضعات 
المصابات بسوء التغذية الحاد الاليت  

تم قبولهم للعالج

 35,250  35,902 102

 71

 10

 83

 17

 86

 85

 56

 53 ألف

ألف

ألفألف

ألف ألف

ألف

ألف

تم الوصول إليهممستهدفين
نساء

رجال

فتيات

فتيان

8. تستند النتائج إىل بيانات عام 2020 وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل كاٍف ألن تنفيذ المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالباً ما يستمر حتى العام التايل. لشرح البيانات 
انظر الصفحة 6.

التخصيصات 
بالدوالر األمريكي

9.6 مليون

النساء
113,530

الفتيات
98,159

الرجال
72,607

الفتيان
100,286

األشخاص
المستهدفين

384,582

األشخاص المستهدفين

250,412

األشخاص لذين 
تم الوصول إليهم

209,781
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الصحة
القطاعيةاإلنجازات حسب المجموعة القطاعية المجموعة  أهداف 

والثانوية	 األولية	 الصحية	 الرعاية	 إىل	 الوصول	 تحسين	  :1 الهدف 
والمتخصصة،	بما	يف	ذلك	مستشفيات	المناطق	ذات	األولوية.

الهدف 2: المساعدة	يف	ضمان	قدرة	المرافق	الصحية	يف	المناطق	ذات	
األولوية	على	االستجابة	لحاالت	تفشي	األمراض	وحاالت	الصحة	العامة.
الهدف 3: المساعدة	يف	إعادة	تشغيل	المرافق	الصحية	المغلقة	أو	

المتضررة	يف	المناطق	ذات	األولوية	المرتفعة.

المجموعة القطاعية التي تدير  المنظمة 
منظمة الصحة العالمية

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

يارات  عدد الز
ية  االستشار

)المرافق الصحية(

162 1,111,446  687,197 النساء

198 690,565  349,140 الفتيات

79 816,747  1,030,083 الرجال

173 677,594  391,485 الفتيان

عدد النساء الحوامل 
الاليت يتلقين رعاية 

ما قبل الوالدة

131 153,302  117,189 النساء

النساء
789,868

الفتيات
323,880

الرجال
748,206

الفتيان
349,795

األشخاص
المستهدفين

2,211,749

النتائج التي تم اإلبالغ عنها يف 2020

نظًرا ألن نصف المرافق الصحية فقط تعمل بشكل كامل ومع وجود 
وباء كوفيد-19 الذي يؤثر على الوضع الصحي المتردي بالفعل يف البالد، 
تم تخصيص ٪30 من تمويل صندوق التمويل اإلنساين للصحة، وركز 
ذلك على االستجابة لـكوفيد-19 ودعم نظام الصحة العامة، واستكمال 
تخصيص 35 مليون دوالر من الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة. يف 
إطار التخصيص االحتياطي الثاين، ركزت استجابة كوفيد-19 على مدفوعات 
بدالت المخاطر ألكثر من 2,800 من العاملين الصحيين ودعمت 10,000 
متطوع مجتمعي يف اإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الوعي 
حول كوفيد-19. أما يف إطار التخصيص األساسي، تم تخصيص التمويل 
لدعم الخدمات الصحية األساسية المنقذة لألرواح بناًء على الحد األدىن 
من مجموعة الخدمات والتي تشمل خدمات الصحة العامة والوقاية من 
األمراض المعدية ومكافحتها ومجموعة الخدمات األولية للصحة اإلنجابية 
ورعاية المرضى الداخليين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم 
ودفع بدالت المخاطر الصحية والتكاليف التشغيلية للمرافق الصحية. ويف 
كثر من 1,400 عامل صحي  إطار التخصيص األساسي األول، تم استهداف أ

لتلقي الدعم من بدالت المخاطر الصحية.

التخصيصات يف عام 2020 

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

ية  يارات االستشار عدد الز
)المرافق الصحية(

 2,457,905  3,296,352 134

عدد الفتيان والفتيات من سن 
59-6 شهًرا الذين تم فحصهم 

للكشف عن سوء التغذية الحاد

 12,000  5,374 45

عدد األطفال دون سن الخامسة 
الذين تم تحصينهم

 3,000  4,086 163

عدد الوالدات التي أجرتها قابلة 
ماهرة

 34,619  43,051 124

عدد العاملين الصحيين الذين 
يتلقوا حوافز

 5,254  4,984 95

عدد العاملين الصحيين 
المدربين

 663  575 87

عدد النساء الحوامل الاليئ 
يتلقين رعاية ما قبل الوالدة

 117,189  153,302 131

 0.9

0.7

 1

0.7

0.4

0.4

0.7

0.7

مليونمليون

مليون

تم الوصول إليهممستهدفين
نساء

رجال

فتيات

فتيان

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

9. تستند النتائج إىل بيانات عام 2020 وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل كاٍف ألن تنفيذ 
المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالباً ما يستمر حتى العام التايل. لشرح 

البيانات انظر الصفحة 6.

التخصيصات9 
بالدوالر األمريكي

2018   4.3مليون

2019   37.6مليون

المشاريع

3

25

الشركاء

3

18

األشخاص المستهدفين

2.4 مليون

األشخاص لذين 
تم الوصول إليهم

3.3 مليون

الشركاء 

16

المشاريع

19

التخصيصات 
بالدوالر األمريكي

29.5 مليون
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المياه والصرف الصحي 
والنظافة

اإلنجازات حسب المجموعة القطاعية

القطاعية المجموعة  أهداف 
والنظافة	ومساعدة	 الصحي	 الصرف	 توفير	خدمات	  :1 الهدف 

األشخاص	األكثر	ضعفاً	يف	حاالت	الطوارئ.
الصحي	 والصرف	 المياه	 أنظمة	 وصيانة	 استعادة	  :2 الهدف 

المستدامة،	ال	سيما	يف	المناطق	عالية	المخاطر.

المجموعة القطاعية التي تدير  المنظمة 
منظمة اليونيسف

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

عدد األشخاص يف المناطق ذات 
األولوية التي تفشي فيها اإلسهال 
المايئ الحاد/ الكوليرا مع إمكانية 

الوصول إىل إمدادات المياه الطارئة 
المحسنة والصالحة للشرب

326 11,309  3,468 النساء

176 9,341  5,304 الفتيات

292 9,739  3,332 الرجال

177 8,685  4,896 الفتيان

عدد حمالت التنظيف ورش 
الحشرات نفذت يف 38 مديرية 

عالية الخطورة

71 702,909  991,900 النساء

71 316,309  446,355 الفتيات

71 486,629  686,700 الرجال

71 492,036  694,330 الفتيان

عدد األفراد الذين سيستفيدون 
من الوصول إىل ما ال يقل عن 15 

لتراً من مياه الشرب )من خالل 
نقل المياه بالشاحنات أو خزانات 

المياه العامة(.

107 820  767 النساء

96 1,104  1,151 الفتيات

106 778  737 الرجال

103 1,140  1,106 الفتيان

عدد األشخاص الذين تم تزويدهم 
الكوليرا بحقيبة 

93 30,036  32,340 النساء

90 43,743  48,509 الفتيات

111 29,306  26,460 الرجال

111 44,016  39,691 الفتيان

النساء 
135,730

الفتيات
167,885

الرجال
141,972

الفتيان
156,274

الشركاء 

15

المشاريع

16

النتائج التي تم اإلبالغ عنها يف 2020

المشاريع

8

32

الشركاء

8

24

التخصيصات يف عام 2020 

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

عدد األشخاص يف المناطق ذات األولوية التي 
تفشي فيها اإلسهال المايئ الحاد/ الكوليرا مع 

إمكانية الوصول إىل إمدادات المياه الطارئة 
المحسنة والصالحة للشرب

 17,000  39,074 230

عدد حمالت التنظيف ورش الحشرات نفذت يف 38 
مديرية عالية الخطورة

 2,819,285  1,997,883 71

عدد المستفيدين المستهدفين من توزيع مواد 
االعالم والتعليم واالتصال

 28,000  38,560 138

عدد األسر التي استلمت مساعدات نقدية من أجل 
مستلزمات النظافة والكرامة

 8,576  8,945 104

كواتابز – حبوب منقية  عدد األسر التي تتلقى أ
للمياه 33 ملغ

 21,000  20,994 100

عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بحقيبة 
النظافة االستهالكية مستلزمات 

 1,106,923  1,018,659 92

100 147,101  147,000 عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بحقيبة الكوليرا

عدد األفراد الذين سيستفيدون من الوصول إىل ما 
ال يقل عن 15 لتراً من مياه الشرب )من خالل نقل 

المياه بالشاحنات أو خزانات المياه العامة(.

 3,761  3,842 102

 761

 561

 927

 771

 387

 683

 921

 952

تم الوصول إليهممستهدفين
نساء

رجال

فتيات

فتيان

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

10. تستند النتائج إىل بيانات عام 2020 وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل كاٍف ألن تنفيذ 
المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالباً ما يستمر حتى العام التايل. لشرح 

البيانات انظر الصفحة 6.

تشير التقييمات إىل أن 9 يف المائة فقط من مواقع استضافة 
الصحي  والصرف  المياه  خدمات  من  يكفي  ما  لديها  النازحين 
والنظافة، وأن 6 يف المائة فقط لديها خدمات التخلص من النفايات. 
وفقاً لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021، حوايل 35 بالمائة من 
المواقع أبلغت عن التغوط يف العراء بسبب نقص أو عدم كفاية 
المرافق. ركزت تخصيصات المياه والصرف الصحي والنظافة من 
صندوق التمويل االنساين يف العام الماضي على توفير تدخالت 
شاملة للنازحين والمجتمعات المضيفة الضعيفة ومعالجة الفجوات 
الحرجة يف مواقع النازحين داخلياً، بهدف الحد من سوء التغذية الحاد 
وتقليل مخاطر التعرض لألمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية. تضمنت التدخالت إعادة تأهيل أنظمة إمدادات 
المياه وإنشاء وتدريب لجان إدارة المياه وتعزيز النظافة بما يف ذلك 
توزيع مستلزمات النظافة وبناء وإعادة تأهيل المراحيض وحمالت 
النظافة. وكانت المناطق ذات األولوية الجغرافية هي تلك المناطق 
ذات الخطورة الغذائية العالية والمرتفعة للغاية والمناطق التي ترتفع 

فيها نسبة األمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة.

األشخاص
المستهدفين

601,861

التخصيصات 
بالدوالر األمريكي

11.6 مليون

األشخاص المستهدفين

2.9 مليون

األشخاص لذين 
تم الوصول إليهم

3.5 مليون

التخصيصات10 
بالدوالر األمريكي

2018   9.1مليون

2019   29.9مليون
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الحماية
اإلنجازات حسب المجموعة القطاعية

القطاعية المجموعة  أهداف 
الهدف 1: توفير	خدمات	الحماية	المتخصصة	التي	تساعد	على	
تقليل	العوامل	التي	تجبر	األشخاص	المعرضين	للخطر	بشدة	إىل	

ممارسات	غير	آمنة	وغير	كريمة.
الهدف 2: دعم	اآلليات	المجتمعية	التي	تعزز	التماسك	االجتماعي	

والكرامة	وتساعد	على	تحديد	مخاطر	الحماية	ومعالجتها.

المجموعة القطاعية التي تدير  المنظمات 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، منظمة 
اليونيسف، صندوق األمم المتحدة للسكان، المجلس الدنماركي 

لالجئين

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

عدد األطفال والنساء 
الذين تلقوا خدمات 

الدعم.

Women 937  2,992 319

Girls 2,670  3,227 121

Men 899  2,335 260

Boys 3,236  3,634 112

عدد األطفال ومقدمي 
الرعاية يف المناطق 

المتضررة من النزاع الذين 
يستفيدون من أنشطة 

بناء القدرة على التحمل 
والمرونة

Women 438  1,872 427

Girls 12,683  11,357 90

Men 375  1,422 379

Boys 13,741  11,119 81

عدد األطفال وأفراد 
المجتمع الذين تم 

الوصول إليهم برسائل 
التوعية بمخاطر األلغام

Women 9,331  4,613 49

Girls 6,762  4,093 61

Men 9,669  5,250 54

Boys 7,360  4,933 67

النساء 
79,825

الفتيات
46,643

الرجال
20,791

الفتيان
22,196

الشركاء 

6

المشاريع

7

األشخاص
المستهدفين

169,455

النتائج التي تم اإلبالغ عنها يف 2020

المشاريع

6

8

الشركاء

6

7

يتعرض وضع الحماية يف اليمن اىل انتهاكات واسعة النطاق للقانون 
الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان ومستويات عالية 
من النزوح الداخلي. يف عام 2020، تم تخصيص التمويل للحماية 
المستقلة والمتكاملة وحماية الطفل والعنف القائم على النوع 
االجتماعي وتدخالت التوعية بمخاطر األلغام والتي تضمنت توفير 
برامج دعم الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي القائم على 
المجتمع أو من نظير إىل نظير وخدمات اإلحالة والحماية المتخصصة 
للبالغين واألطفال المصابين نتيجة النزاع المسلح وإدارة الحاالت 
– بما يف ذلك األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 
والناجين من العنف - والخدمات الشاملة لحاالت العنف القائم 

على النوع االجتماعي.

التخصيصات يف عام 2020 

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

عدد األطفال والنساء الذين تلقوا خدمات 
الدعم.

 7,742  12,188 157

عدد األطفال وأفراد المجتمع الذين تم 
الوصول إليهم برسائل التوعية بمخاطر األلغام

 33,122  18,889 57

عدد المستفيدين الذين يعانون من العنف 
القائم على النوع االجتماعي والذين تم 

الوصول إليهم بخدمات ودعم منقذ لألرواح 
ومتعدد القطاعات للعنف القائم على النوع 

االجتماعي 

 28,648  28,589 100

139 18,950  13,651 عدد المستفيدين من المساعدة القانونية

عدد األشخاص المستفيدين من مساعدات 
النقدية الحماية 

 12,495  14,462 116

 77

تم الوصول إليهممستهدفين
نساء

رجال

فتيات

فتيان

 38

 81

 40

 34

 46

41

 38

ألف

ألفألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

11. تستند النتائج إىل بيانات عام 2020 وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل كاٍف ألن تنفيذ 
المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالباً ما يستمر حتى العام التايل. لشرح البيانات 

انظر الصفحة 6.

األشخاص المستهدفين

188,918 

األشخاص لذين 
تم الوصول إليهم

 206,926 

التخصيصات11 
بالدوالر األمريكي

2018   6.9مليون

2019   5.9مليون

التخصيصات 
بالدوالر األمريكي

6.5 مليون
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المأوى والمواد غير 
الغذائية

اإلنجازات حسب المجموعة القطاعية

القطاعية المجموعة  أهداف 
الهدف 1: توفير	مأوى	آمن	ومناسب	ومستلزمات	منزلية	أساسية	

لألسر	الضعيفة	جداً.

المجموعة القطاعية التي تدير  المنظمة 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

النساء 
92,441

الفتيات
92,819

الرجال
80,289

الفتيان
100,569

الشركاء 

6

المشاريع

7

األشخاص
المستهدفين

366,118

النتائج التي تم اإلبالغ عنها يف 2020

المشاريع

3

6

الشركاء

3

5

نزح ما ال يقل عن 4 ماليين يمني، منهم 172 ألف شخص نزحوا 
يف عام 2020. وإىل جانب النزوح تسببت األمطار الغزيرة والسيول 
كثر من 300 ألف شخص – معظمهم من النازحين  يف خسارة أ
لفقدان منازلهم ودخلهم وسبل  المواقع –  الذين يعيشون يف 
ركز  المتزايدة،  االحتياجات  هذه  يف  للمساهمة  عيشهم.  كسب 
تمويل الصندوق اإلنساين ضمن إطار التخصيص األساسي األول 
على توفير األدوات المنزلية األساسية وحقائب المأوى الطارئة 
المعززة للنازحين حديًثا والمدعومين يف حاالت النزوح المطول مع 
المأوى االنتقايل. كما ركز الصندوق على توفير حلول التخفيف من 
أثر السيول والمساهمة يف بناء قدرة المجتمعات التي تعيش يف 
المناطق المعرضة للسيول على التحمل والمرونة. عالوة على ذلك، 
خصص الصندوق لدعم خط امدادات المأوى المشترك مع حقائب 
مأوى طارئة معززة ومجموعات أساسية لألسر واألسرّة لالستجابة 
لحاالت النزوح الجديدة والسيول واستكمال التدخالت الجارية يف 
إطار مشروع الطوارئ متعدد المجموعات القطاعية لتكون قادرة 

على االستجابة بسرعة للنزوح الجديد و/ أو األخطار الطبيعية.

التخصيصات يف عام 2020 

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

المستفيدين  عدد 
المدعومين 

بالمساعدات 
النقدية للمواد 

غير الغذائية

101 760  756 النساء

78 591  756 الفتيات

132 816  616 الرجال

96 647  672 الفتيان

المستفيدين  عدد 
المدعومين 

بالمساعدات 
النقدية للمأوى

101 760  756 النساء

78 591  756 الفتيات

132 816  616 الرجال

96 647  672 الفتيان

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

عدد المستفيدين المقيمين يف مواقع 
استضافة النازحين )والمواقع االنتقالية( 

مع هيكل إدارة الموقع المعمول به

 7,950  21,410 269

عدد األسر المستفيدة من إعادة تأهيل 
االنتقالية مساكنهم 

 1,172  965 82

99 7,230  7,330 عدد األسر التي تلقت مواد غير غذائية

عدد األشخاص الذين تمت مساعدتهم 
بحقائب المأوى يف حاالت الطوارئ

 11,705  14,428 123

عدد األشخاص الذين تمت مساعدتهم 
باألدوات المنزلية

 114,628  132,675 116

عدد األشخاص المدعومين بمأوى 
انتقايل جديد

 5,121  4,662 91

عدد المستفيدين المدعومين 
بالمساعدات النقدية للمأوى

28002814101
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 60

 58

 57

 71

 71

 72

تم الوصول إليهممستهدفين
نساء

رجال

فتيات

فتيان

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

12. تستند النتائج إىل بيانات عام 2020 وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل كاٍف ألن تنفيذ 
المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالباً ما يستمر حتى العام التايل. لشرح 

البيانات انظر الصفحة 6.

األشخاص المستهدفين

236,983 

األشخاص لذين 
تم الوصول إليهم

291,888 

التخصيصات12 
بالدوالر األمريكي

2018   4.2مليون

2019   7.6مليون

التخصيصات 
بالدوالر األمريكي

8.3 مليون
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تنسيق وإدارة المخيمات
اإلنجازات حسب المجموعة القطاعية

القطاعية  المجموعة  أهداف 
الهدف األول: تحسين	الظروف	المعيشية	لألسر	النازحة	التي	تعيش	

يف	مواقع	استضافة	النازحين.

المجموعة القطاعية التي تدير  المنظمات 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، المنظمة 

الدولية للهجرة

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

عدد النازحين الذين 
يعيشون يف مواقع 

تتم إدارتها )مصنفة(

145 860  595 النساء

123 948  768 الفتيات

144 812  563 الرجال

134 1,086  811 الفتيان

النساء 
21,621

الفتيات
36,699

الرجال
20,965

الفتيان
24,671

الشركاء 

5

المشاريع

5

النتائج التي تم اإلبالغ عنها يف 2020

المشاريع

1

الشركاء

1

التخصيصات يف عام 2020 

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

عدد النازحين الذين يعيشون يف 
مواقع تتم إدارتها )مصنفة(

 2,737  3,706 135

عدد األسر المستفيدة من أنظمة 
الطاقة الشمسية لإلنارة

 500  500 100

عدد األسر النازحة والمجتمعات 
المضيفة المستهدفة من توزيع 

مواد اإلعالم والتعليم واالتصال

 21,245  14,289 67

54

5

5

6

 3

 3

 4

تم الوصول إليهممستهدفين
نساء

رجال

فتيات

فتيان

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

13. تستند النتائج إىل بيانات عام 2020 وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل كاٍف ألن تنفيذ المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالباً ما يستمر حتى العام التايل. لشرح البيانات 
انظر الصفحة 6.

كثر من مليون نازح فيما يقرب من 1,600 موقع للنازحين،  يعيش أ
حيث يعيش 48 بالمائة من النازحين داخلياً يف مواقع االستضافة 
على بعد 5 كيلومترات من األعمال العدائية النشطة. معظم مواقع 
النازحين هي مساكن غير رسمية وتفتقر إىل الخدمات األساسية مثل 
الماء والغذاء والرعاية الصحية. يف عام 2020، ركز تمويل الصندوق 
يف إطار التخصيص األساسي األول لتنسيق وإدارة المخيمات من 
نواحي اإلشراف والتنسيق على مستوى الموقع وتعزيز التنظيم 
إىل  الوصول  وتحسين  المجتمعي،  والتماسك  للمجتمع  الذايت 
المعلومات للنازحين وأنظمة تقديم المالحظات والصيانة وتطوير 
ورعاية المواقع والمناطق المحيطة بها. يستهدف الصندوق ما يقدر 
بنحو 12 يف المائة من هدف تمديد خطة االستجابة اإلنسانية لعام 

2020 البالغ 800 ألف شخص.

األشخاص
المستهدفين

103,956

التخصيصات13 
بالدوالر األمريكي

2019   0.3مليون

التخصيصات 
بالدوالر األمريكي

3.2 مليون

األشخاص المستهدفين

21,245 

األشخاص لذين 
تم الوصول إليهم

14,289 
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التعليم
اإلنجازات حسب المجموعة القطاعية

القطاعية المجموعة  أهداف 
الهدف 1: المساعدة	يف	الحفاظ	على	خدمات	التعليم	األساسي،	
ال	سيما	يف	المناطق	التي	تضررت	فيها	المدارس	أو	أغلقت	أو	لم	
تتمكن	من	العمل	بشكل	كامل	بسبب	الميزانية	و	الرواتب	والقيود	

األخرى	المتعلقة	بالنزاع.

المجموعة القطاعية التي تدير  المنظمة 
منظمة اليونيسف

النساء 
6,552

الفتيات
22,133

الرجال
6,108

الفتيان
24,690

الشركاء 

5

المشاريع

5

النتائج التي تم اإلبالغ عنها يف 2020

المشاريع

1

10

الشركاء

1

8

حرمت األزمة التي طال أمدها ما يقدر بنحو 2.05 مليون طفل 
المعلمين  التعليم، فالنقص يف عدد  الحصول على  من فرصة 
والمدفوعات غير المنتظمة للرواتب والحوافز للمعلمين والهجمات 
على المدارس واالستخدام العسكري لبعض المرافق التعليمية 
يعيق الوصول إىل التعليم. يف العام الماضي، خصص صندوق 
التمويل اإلنساين يف اليمن تمويالً لألنشطة التعليمية التي تهدف 
إىل زيادة وصول األطفال يف سن الدراسة إىل التعليم يف المناطق 
التي تتميز بأعلى االحتياجات شدة والفجوات األكثر أهمية وذلك من 
خالل إعادة التأهيل على نطاق صغير وإنشاء مساحات تعلم آمنة 
مؤقتة أو بديلة من خالل توفير نهج حساس يراعي النوع االجتماعي 
واإلعاقة ودفع حوافز المعلمين وتوفير مستلزمات التعلم والنظافة 
والتثقيف الصحي يف المدارس ووضع تدابير وقائية لضمان التباعد 

الجسدي يف المدارس المزدحمة.

التخصيصات يف عام 2020 

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

عدد الفتيان والفتيات 
الذين يحصلون على فرص 

تعلم آمنة وذات جودة يف 
نطاق التعليم الرسمي.

170 11,968  7,052 الفتيات

141 12,009  8,516 الفتيان

عدد الطالب )فتيان 
وفتيات( الذين حصلوا 

على حقائب مدرسية وأي 
مواد تعليمية أساسية 

أخرى

93 26,607  28,506 الفتيات

91 28,618  31,343 الفتيان

عدد الطالب )فتيان 
المستفيدين  وفتيات( 

من طاوالت المدرسة )تم 
إصالحها أو جديدة(

168 10,234  6,088 الفتيات

136 9,951  7,337 الفتيان

عدد الطالب المستفيدين 
من دعم التغذية المدرسية

100 6,996  6,996 الفتيات

100 8,044  8,044 الفتيان

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

عدد الفتيان والفتيات الذين 
يحصلون على فرص تعلم آمنة 

وذات جودة يف نطاق التعليم 
الرسمي.

 15,568  23,977 154

عدد الطالب )فتيان وفتيات( 
المستفيدين من طاوالت 

المدرسة )تم إصالحها أو جديدة(

 13,425  20,185 150

عدد الطالب المستفيدين من 
دعم التغذية المدرسية

 15,040  15,040 100

عدد الطالب )فتيان وفتيات( 
الذين حصلوا على حقائب 

مدرسية وأي مواد تعليمية 
أساسية أخرى

 59,849  55,225 92

عدد المعلمين الذين استلموا 
المعلم حقيبة 

 1,377  1,682 122

0.30.6

0.3

40

40

0.5

50
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تم الوصول إليهممستهدفين
نساء

رجال

فتيات

فتيان

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف ألف

14. تستند النتائج إىل بيانات عام 2020 وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل كاٍف ألن تنفيذ المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالباً ما يستمر حتى العام التايل. لشرح البيانات 
انظر الصفحة 6.

األشخاص
المستهدفين

59,483

التخصيصات14 
بالدوالر األمريكي

2018   2.3مليون

2019   3.9مليون

التخصيصات 
بالدوالر األمريكي

2.1 مليون

األشخاص المستهدفين

91,805 

األشخاص لذين 
تم الوصول إليهم

115,293 
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%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

عدد النازحين 
الجدد والعائدين 

الذين يتلقون 
حقائب آلية 

السريعة االستجابة 

100 60,000  60,000 النساء

100 60,000  60,000 الفتيات

100 30,000  30,000 الرجال

100 30,000  30,000 الفتيان

عدد النساء 
والفتيات 

اللوايت يتلقين 
المستلزمات 

االنتقالية

100 60,000  60,000 النساء

100 60,000  60,000 الفتيات

%تم تحقيقهالمستهدفينمؤشرات المخرجات

عدد مستلزمات النظافة التي تم 
شراؤها وتجهيزها مسبقاً

 40,000  40,000 100

عدد النازحين الجدد والعائدين 
الذين يتلقون حقائب آلية االستجابة 

يعة السر

 180,000  180,000 100

عدد المستلزمات االنتقالية التي تم 
شراؤها وتجهيزها مسبقاً

 65,200  65,200 100

عدد النساء والفتيات اللوايت يتلقين 
االنتقالية المستلزمات 

 120,000  120,000 100

آلية ا ستجاتة السريعة
اإلنجازات حسب المجموعة القطاعية

القطاعية المجموعة  أهداف 
الهدف 1: تقديم	المساعدة	الطارئة	الفورية	المنقذة	لألرواح	لألسر	

النازحة	حديًثا	ويف	المناطق	التي	يصعب	الوصول	إليها.

المجموعة القطاعية التي تدير  المنظمات 
المنظمة الدولية للهجرة، صندوق األمم المتحدة للسكان

النساء
184,235

الفتيات
152,839

الرجال
127,148

الفتيان
100,501

الشركاء 

4

المشاريع

5

النتائج التي تم اإلبالغ عنها يف 2020

المشاريع

2

الشركاء

2

يف عام 2020، ساهم صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن بنسبة 
32 يف المائة من التمويل الوارد آللية االستجابة السريعة، فتم 
من  حديثاً  النازحة  األسر  الحتياجات  لالستجابة  التمويل  توفير 
خالل توفير المساعدة المنقذة لألرواح خالل أول 72 ساعة من 
النزوح. وسيتم تزويد النازحين بالمساعدة العينية )حقائب أدوات 
النظافة واألدوات الشخصية( وكذلك المساعدة النقدية متعددة 
األغراض التي تستهدف النازحين األكثر ضعفاً لضمان الوصول إىل 
االحتياجات األساسية لمدة شهر واحد ولتغطية الفجوة حتى يتم 
تفعيل االستجابة الكاملة للمجموعة. لقد كان الصندوق داعماً رئيسياً 
آللية االستجابة السريعة منذ عام 2019 وقام بتمويل هذه االستجابة 

كل عام منذ ذلك الحين بمبلغ إجمايل قدره 15.2 مليون دوالر.

التخصيصات يف عام 2020 

155152

116

115

81

114

113

80

تم الوصول إليهممستهدفين
نساء

رجال

فتيات

فتيان

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

ألف

15. تستند النتائج إىل بيانات عام 2020 وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل كاٍف ألن تنفيذ المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالباً ما يستمر حتى العام التايل. لشرح البيانات 
انظر الصفحة 6.

األشخاص
المستهدفين

564,723

التخصيصات15 
بالدوالر األمريكي

2019   5.5مليون

التخصيصات 
بالدوالر األمريكي

8.2 مليون

األشخاص المستهدفين

468,000

األشخاص لذين 
تم الوصول إليهم

460,000



53قصص نجاح

يف	اليمن	الذي	مزقته	النزاعات،	تواجه	العديد	من	النساء	
الحوامل	مضاعفات	الوالدة	التي	تهدد	حياتهن	وحياة	
أطفالهن،	فال	تستطيع	العديد	من	األسر	تحمل	تكاليف	
التماس	خدمات	الرعاية	الصحية	األساسية	بما	يف	ذلك	
الرعاية	السابقة	للوالدة	للحوامل.	وللمساعدة	يف	معالجة	
هذه	القضايا	بتمويل	من	صندوق	التمويل	اإلنساين	يف	
اليمن،	أطلقت	شبكة	التنمية	اليمنية	مشروعاً	لتقديم	

الخدمات	الصحية	األولية	يف	محافظة	عمران.

وصلت	ريم	البالغة	من	العمر	23	عاًما	والتي	كانت	تعاين	
من	آالم	شديدة	يف	30	ديسمبر	2020	إىل	وحدة	البرار	
الصحية	يف	مديرية	ريدة	حيث	تم	تشخيص	حالتها	بأنها	
تعاين	من	تعسر	الوالدة	وتحتاج	إىل	عملية	قيصرية.	تم	
نقلها	إىل	مستشفى	عمران	لألمومة	والطفولة	ودعمت	
بتكلفة	نقل	اإلحالة.	رافقت	ريم	عاملة	صحية	من	أجل	
من	 االنتهاء	 وتم	 الالزمة،	 الصحية	 الفحوصات	 عمل	
الفحوصات	وكذلك	من	العملية	الجراحية	بنجاح	ووالدة	
طفل	جميل	وبصحة	جيدة.	تلقت	األم	والطفل	رعاية	

متابعة	مناسبة.

 
ريم عند وصولها اىل وحدة البرار الصحية أثناء 
قياس ضغط دمها
مصدر الصورة: شبكة نماء اليمنية

إحالة منقذة لحياة أم حامل

وأعربت	عن	امتنانها	للدعم	الذي	تلقته	من	العاملين	
الصحيين	يف	وحدة	البرار	الصحية.	وقالت	ريم:	"أنا	ممتنة	
من	صندوق	التمويل	اإلنساين	وشبكة	التنمية	اليمنية	
على	الدعم	وتوفير	األدوية	والخدمات	الطبية	الالزمة	

وآمل	أن	يستمر	المشروع."

دعم	الصندوق	شبكة	التنمية	اليمنية	للمنظمات	غير	
الحكومية	لتنفيذ	مشروع	خدمات	صحية	أولية	بقيمة	
322	ألف	دوالر	يف	ست	وحدات	صحية	يف	مديريتي	

خارف	وريدة	بمحافظة	عمران.
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الخدمات اللوجستية
اإلنجازات حسب المجموعة القطاعية

القطاعية المجموعة  أهداف 
الهدف 1: تقديم	مجموعة	كاملة	من	الدعم	والخدمات	اللوجستية	
للشركاء	يف	المجال	اإلنساين	يف	جميع	أنحاء	البالد،	بما	يف	ذلك	نقل	

البضائع	والركاب	والتخزين.

المجموعة القطاعية التي تدير  المنظمة 
برنامج األغذية العالمي 

الشركاء 

1

الشركاء 

1

المنظمات
المستهدفة16

50

التخصيصات 
بالدوالر األمريكي

1.8 مليون

التخصيصات 
بالدوالر األمريكي

2.6 مليون

المنظمات
المستهدفة16

82

المشاريع

1

المشاريع

2

يف إطار أول تخصيص احتياطي، خصص 
صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن التمويل 
خدمات  استمرار  ولضمان  فجوة  لتجنب 
يف  اإلنساين  الجوي  للنقل  المتحدة  األمم 
جوية  برحالت  اإلنساين  المجتمع  خدمة 

داخل وخارج اليمن.

التخصيصات يف عام 2020 

16. تستند النتائج إىل بيانات عام 2020 وقد ال يتم اإلبالغ عنها بشكل كاٍف ألن تنفيذ المشاريع والتقارير على مستوى المشروع غالباً ما يستمر حتى العام التايل. لشرح البيانات 
انظر الصفحة 6.

ا تصا ت في حا ت 
الطوارئ

اإلنجازات حسب المجموعة القطاعية 

القطاعية المجموعة  أهداف 
الهدف 1: توفير	خدمات	االتصاالت	يف	حاالت	الطوارئ	للشركاء	يف	

المجال	اإلنساين	يف	جميع	أنحاء	البالد.

المجموعة القطاعية التي تدير  المنظمة 
برنامج األغذية العالمي

يف العام الماضي، ساهم صندوق التمويل 
اإلنساين يف اليمن بنسبة 20 يف المائة من 
تمويل خدمات االتصاالت يف حاالت الطوارئ، 
وتم تخصيص التمويل يف إطار تخصيصين 
لتجنب انهيار الخدمات والحفاظ على خدمات 
المشتركة  المتحدة  األمم  كز  لمرا اإلنترنت 
كز العمليات األمنية التي  وأماكن اإلقامة ومرا
تديرها إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة 
واألمن يف جميع أنحاء البالد. كما تم تخصيص 
كز  تمويل للحفاظ على قدرة التوظيف لمرا
العمل اإلنساين القائمة والتي تم افتتاحها 

مؤخراً، باإلضافة إىل صيانة المعدات.

التخصيصات يف عام 2020 
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الماء هو الحياة: يصبح 
من السهل الوصول 
إىل الشرب اآلمن يف 

المناطق النائية

قدرية امرأة تبلغ من العمر أربعة وسبعين عاماً تعيش 
يف منطقة خيران المحرق بمحافظة حجة يف اليمن. 
كثر المناطق تضرراً من الصراع  كانت حجة واحدة من أ
المستمر وهي معروفة بفقرها المدقع ونقص المياه 
النظيفة. حيث تكافح مئات األسر للوصول إىل المياه 
النظيفة وإحضارها من اآلبار غير المحمية ويستغرق 
األمر ساعتين للوصول إىل هناك سيراً على األقدام عبر 
طريق جبلي طويل، يا لها من رحلة حتى الحمار يواجه 
صعوبات يف المناورة والتحمل أثناء حمل أوعية الماء.

"ليس لدي أطفال، لكن كان لدي ابن أخ سقط يف بئر 
عندما كان يف العاشرة من عمره أثناء محاولته جلب الماء. 
سقط الدلو من يديه وعندما حاول مد يده ألخذه سقط 
يف البئر ولم يتمكن أحد من إنقاذه. منذ ذلك الحين، وأنا 
أحضر الماء بنفسي، على الرغم من أنني ال أملك الطاقة 
للمشي لمسافات طويلة خصوصاً يف هذا العمر. قالت 

قدرية: "أتمنى أن يكون لدي منزل مجاور لبئر الماء".

يف يناير 2020، بدأت مؤسسة النظراء لإلغاثة والتنمية يف 
تنفيذ مشروع يهدف إىل تحسين الوصول السهل إىل مياه 
الشرب اآلمنة والنظيفة التي تستهدف 25,226 شخًصا 

المكان محافظة 
حجة.

يوليو 2020.
قدرية تجلب المياه 
من بئر غير محمية 
تقع أسفل الوادي 
قبل تنفيذ مشروع 

للمياه  االستجابة 
والصرف الصحي 

والنظافة
الصورة: مؤسسة 

النظراء لإلغاثة 
والتنمية

من خالل إعادة تأهيل مخططات المياه وإنشاء خزانين 
وساعد  المحرق.  خيران  منطقة  يف  للمياه  رئيسيين 
المشروع آالف األشخاص يف الحصول على مياه شرب 
آمنة، فلم يعودوا مضطرين للسفر لمسافات طويلة عبر 
الطرق الجبلية لتعبئة أوعية المياه بمياه غير آمنة. األهم 
من ذلك كله، أن توفير المياه النظيفة ساعد يف تقليل 

انتشار األمراض المعدية مثل الكوليرا.

مؤسسة  اليمن  يف  اإلنساين  التمويل  صندوق  دعم 
النظراء لإلغاثة والتنمية لتنفيذ مشروع استجابة المياه 
والصرف الصحي والنظافة العامة بقيمة 930 ألف دوالر 
للنازحين والسكان األكثر تضرراً يف مديرية خيران المحرق 
بمحافظة حجة ومديرية القفر بمحافظة إب يف اليمن.
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عن صندوق التمويل اإلنساني في اليمن
الملحق أ

كبر صندوق قطري  يعتبر صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن ثاين أ
مشترك ومتعدد المانحين، ويقوم بحشد الموارد وتوجيهها إىل 
الشركاء يف المجال اإلنساين لالستجابة لالحتياجات الملحة لماليين 
األشخاص المتضررين من األزمة اإلنسانية يف اليمن، ويعمل تحت 
االستجابة  معايير خطة  اإلنسانية ضمن  الشؤون  قيادة منسق 
اإلنسانية ووفقاً لألولويات التي حددها الفريق القطري اإلنساين. 
منذ عام 2015، خصص الصندوق حوايل 800 مليون دوالر ألكثر 
من 580 مشروعاً نفذها شركاء يف المجال اإلنساين منهم المنظمات 
غير الحكومية الوطنية والمنظمات غير الحكومية الدولية ووكاالت 
األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها واالتحاد الدويل للصليب األحمر 

وجمعيات الهالل األحمر.

أهداف صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
يهدف الصندوق إىل دعم األنشطة المنقذة لألرواح والحفاظ على 
تلبية  وضمان  الحرجة،  التمويل  فجوات  سد  خالل  من  الحياة 
االحتياجات اإلنسانية بطريقة تعاونية وتعزيز التعاون والتنسيق 
داخل المجموعات القطاعية والمنظمات اإلنسانية وفيما بينها 
والمساهمة يف تحسين تقييمات االحتياجات وتعزيز خطة االستجابة 
اإلنسانية باعتبارها وثيقة التخطيط االستراتيجي للعمل اإلنساين 
تقديم  نطاق  وتوسيع  اإلنسانية  الشؤون  منسق  قيادة  وتقوية 
كة  المساعدة يف المناطق التي يصعب الوصول إليها من خالل الشرا
مع أفضل الجهات الفاعلة والمساهمة حيثما أمكن يف التزامات 

الصفقة الكبرى الرئيسية مثل إضفاء الطابع المحلي. 

إدارة صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن
يعمل الصندوق تحت قيادة منسق الشؤون اإلنسانية بدعم من 
المكتب القطري لألوتشا يف اليمن التي تدير الصندوق على أساس 
يومي، مع التوجيه االستراتيجي من المجلس االستشاري للصندوق 
والتوجيه الفني من التنسيق بين المجموعات القطاعية ومنسقو 

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.

طرق التخصيص
األساسي  التخصيص  وهما  التخصيصات،  من  نوعان  هناك 
والتخصيص االحتياطي. يقوم الصندوق بتخصيص أساسي مرة 
أو مرتين يف السنة من خالل دعوة لتقديم مقترحات لالحتياجات 
االستراتيجية المحددة بشكل جماعي يف خطة االستجابة اإلنسانية، 
يتم إطالق التخصيصات االحتياطية استجابة لالحتياجات اإلنسانية 

المفاجئة واألزمات المحددة.

يقود منسقو المجموعات القطاعية عملية تحديد األولويات، بينما 
يحدد منسق الشؤون اإلنسانية بالتشاور مع المجلس االستشاري 
المبلغ المتاح لكل تخصيص، يضمن هذا النهج إعطاء األولوية 
إىل  األقرب  أولئك  قبل  من  المحلي  المستوى  على  للتمويل 
األشخاص المحتاجين، مما يمكّن قيادة العملية اإلنسانية ويعزز 

التعاون والملكية الجماعية لالستجابة للطوارئ.

لضمان اإلنصاف، يتم تقييم مقترحات المشاريع من قبل لجنة 
مراجعة إستراتيجية وفنية شاملة بناًء على بطاقة أداء مرجعية 
محددة مسبًقا. تسترشد مستويات التمويل وآليات الضمان المطبقة 
على كل مشروع ناجح بمستوى مخاطر الشريك، والذي يتم تحديده 

من خالل تقييم القدرات واألداء السابق.
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المنظمات غير الحكومية الدولية

المنظمات غير الحكومية الوطنية
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صندوق األمم المتحدة للسكان

برنامج األغذية العالمي

المنظمة الدولية للهجرة

منظمة الصحة العالمية

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

المجلس النرويجي لالجئين

مجلس الدنماركي لالجئين 

صندوق رعاية األطفال الدولية

منظمة اإلغاثة الدولية

منظمة كير الدولية يف اليمن

منظمة العمل ضد الجوع

إنترسوس

الهيئة الطبية الدولية يف المملكة المتحدة

أوكسفام

منظمة زوا

منظمة التضامن الدولية

المنظمة الدولية للمعاقين

أدرا

منظمة طفل الحرب يف المملكة المتحدة

منظمة العمل اإلنساين البولندية

قطر الخيرية

المؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة اإلنسانية

جمعية رعاية األسرة 

جيل بال قات

المؤسسة الطبية 

مؤسسة نظراء اإلغاثة والتنمية

مؤسسة تنمية القيادات الشابة

التواصل للتنمية االنسانية

مؤسسة تمدين شباب

كة والتنمية الوصول اإلنساين للشرا

شبكة النماء اليمنية للمنظمات األهلية

مؤسسة ميار للتنمية

مؤسسة بنات الحديدة التنموية االجتماعية

جمعية الهالل األحمر القطرية 

التخصيصات حسب المنظمة المستفيدة 
الملحق ب
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جيل بال قات

المؤسسة الطبية 

مؤسسة نظراء اإلغاثة والتنمية

مؤسسة تنمية القيادات الشابة

التواصل للتنمية االنسانية

مؤسسة تمدين شباب

كة والتنمية الوصول اإلنساين للشرا

شبكة النماء اليمنية للمنظمات األهلية

مؤسسة ميار للتنمية

مؤسسة بنات الحديدة التنموية االجتماعية

جمعية الهالل األحمر القطرية 

المشاريع الممولة من صندوق التمويل 
اإلنساني في اليمن

الملحق ج

القطاعيةكود المشروعم الميزانيةالمنظمةالمجموعة 

1YEM-20/3420/RA/Health/UN/17170منظمة الصحة الصحة
العالمية

798,316 دوالر 
أمريكي

2YEM-20/3420/RA/Health/UN/1717815,999,548 اليونيسفالصحة
دوالر أمريكي

3YEM-20/3420/RA/RRM/UN/17179صندوق األمم آلية االستجابة السريعة
المتحدة للسكان

3,000,000 دوالر 
أمريكي

4
YEM-20/3420/RA1/Logistics-ETC/

UN/15362
االتصاالت يف حاالت الطوارئ )43%( 

الخدمات اللوجستية )57%(
برنامج األغذية 

العالمي
3,500,022 دوالر 

أمريكي

5
YEM-20/3420/SA1/CCM-SHNFI-

WASH/INGO/17939

 "المأوى/ المواد غير الغذائية/ )21%(
المياه والصرف الصحي والنظافة 

)26%( 
تنسيق وإدارة المخيمات )53%("

الدنماركي  المجلس 
لالجئين

2,999,278 دوالر 
أمريكي

6
YEM-20/3420/SA1/FSAC/

INGO/17842برنامج األغذية االتصاالت يف حاالت الطوارئ
العالمي

849,720 دوالر 
أمريكي

7
YEM-20/3420/SA1/FSAC/

NGO/178881,551,396 دوالر زوااألمن الغذايئ
أمريكي

8
YEM-20/3420/SA1/FSAC/

NGO/17908مؤسسة تنمية األمن الغذايئ
القيادة الشابة

483,001 دوالر 
أمريكي

9
YEM-20/3420/SA1/FSAC/

NGO/17930313,253 دوالر مؤسسة ميار للتنميةاألمن الغذايئ
أمريكي

10
YEM-20/3420/SA1/FSAC-Education/

NGO/17890الطبية األمن الغذايئ المؤسسة 
الميدانية

725,987 دوالر 
أمريكي

11
YEM-20/3420/SA1/Health/

INGO/17904
 "التعليم )11.28%(

األمن الغذايئ )88.72%("

الوطنية  المؤسسة 
واالستجابة  للتنمية 

اإلنسانية

1,699,920 دوالر 
أمريكي

12
YEM-20/3420/SA1/FSAC/

INGO/17842منظمة العمل الصحة
البولندية اإلنساين 

279,999 دوالر 
أمريكي

13
YEM-20/3420/SA1/Health/

INGO/17935205,850 دوالر قطر الخيريةالصحة
أمريكي

14
YEM-20/3420/SA1/Health/

NGO/17861الوصول اإلنساين الصحة
والتنمية كة  للشرا

375,035 دوالر 
أمريكي

15
YEM-20/3420/SA1/Health/

NGO/17876مؤسسة نظراء اإلغاثة الصحة
والتنمية

306,932 دوالر 
أمريكي

16
YEM-20/3420/SA1/Health-Nutrition/

NGO/17913
 "التغذية )11%(
الصحة )89%("

الوطنية  المؤسسة 
واالستجابة  للتنمية 

اإلنسانية

881,680 دوالر 
أمريكي

17
YEM-20/3420/SA1/Health-

Nutrition/O/17849
 "التغذية )10%(
الصحة )90%("

جمعية الهالل األحمر 
ية القطر

1,674,621 دوالر 
أمريكي
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18
YEM-20/3420/SA1/Health-

Nutrition/O/17850
 "التغذية )10%(
الصحة )90%("

جمعية الهالل األحمر 
ية القطر

1,698,573 دوالر 
أمريكي

19
YEM-20/3420/SA1/Health-WASH/

NGO/17907

"المياه والصرف الصحي والنظافة 
)15%( 

الصحة )85%("

شبكة النماء اليمنية 
األهلية للمنظمات 

361,631 دوالر 
أمريكي

20
YEM-20/3420/SA1/Protection/

INGO/17877منظمة طفل الحرب الحماية
يطانية البر

543,884 دوالر 
أمريكي

21
YEM-20/3420/SA1/Protection/

INGO/17910649,949 دوالر إنتيرسوسالحماية
أمريكي

22
YEM-20/3420/SA1/Protection/

INGO/17924الدنماركي الحماية المجلس 
لالجئين

1,532,292 دوالر 
أمريكي

23
YEM-20/3420/SA1/RRM/

INGO/17916الدنماركي آلية االستجابة السريعة المجلس 
لالجئين

971,356 دوالر 
أمريكي

24YEM-20/3420/SA1/RRM/UN/17858الدولية آلية االستجابة السريعة المنظمة 
للهجرة

1,699,998 دوالر 
أمريكي

25YEM-20/3420/SA1/RRM/UN/17879صندوق األمم آلية االستجابة السريعة
المتحدة للسكان

2,016,349 دوالر 
أمريكي

26
YEM-20/3420/SA1/SHNFI/

NGO/17931للتنمية المأوى/ المواد غير الغذائية التواصل 
اإلنسانية

478,814 دوالر 
أمريكي

27YEM-20/3420/SA1/SHNFI/O/17886جمعية الهالل األحمر المأوى/ المواد غير الغذائية
ية القطر

1,624,558 دوالر 
أمريكي

28
YEM-20/3420/SA1/WASH/

NGO/17837مؤسسة نظراء اإلغاثة المياه والصرف الصحي والنظافة
والتنمية

319,884 دوالر 
أمريكي

29
YEM-20/3420/SA1/CCM-SHNFI/

NGO/17889
 "المأوى/ المواد غير الغذائية )46%(

282,147 دوالر جيل بال قاتتنسيق وإدارة المخيمات )54%("
أمريكي

30
YEM-20/3420/SA1/Education/

NGO/17882286,546 دوالر جيل بال قاتالتعليم
أمريكي

31
YEM-20/3420/SA1/Education-
Protection-WASH/INGO/17856

 "التعليم )33%(
 الحماية )33%(

المياه والصرف الصحي والنظافة 
")34%(

منظمة رعاية األطفال 
الدولية

1,571,567 دوالر 
أمريكي

32
YEM-20/3420/SA1/Education-

WASH-SHNFI/INGO/17836

 "التعليم )26%(
المياه والصرف الصحي والنظافة 

)30%( 
المأوى/ المواد غير الغذائية )44%("

النرويجي  المجلس 
لالجئين

3,927,114 دوالر 
أمريكي

33
YEM-20/3420/SA1/FSAC/

INGO/17834النرويجي األمن الغذايئ المجلس 
لالجئين

4,596,779 دوالر 
أمريكي

34
YEM-20/3420/SA1/FSAC/

INGO/178593,013,345 دوالر كير الدولية اليمناألمن الغذايئ
أمريكي

35
YEM-20/3420/SA1/FSAC/

INGO/17919556,688 دوالر أوكسفاماألمن الغذايئ
أمريكي

36
YEM-20/3420/SA1/FSAC/

INGO/17920949,154 دوالر أوكسفاماألمن الغذايئ
أمريكي
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37
YEM-20/3420/SA1/FSAC/

NGO/178981,519,683 دوالر مؤسسة رعاية األسرةاألمن الغذايئ
أمريكي

38
YEM-20/3420/SA1/Health/

INGO/17901348,000 دوالر الهيئة الطبية الدوليةالصحة
أمريكي

39
YEM-20/3420/SA1/Health-Nutrition/

INGO/17909
 "الصحة )24%(
1,800,000 دوالر العمل ضد الجوعالتغذية )76%("

أمريكي

40
YEM-20/3420/SA1/Health-Nutrition/

INGO/17915
 "التغذية )15%(
390,634 دوالر إنتيرسوسالصحة )85%("

أمريكي

41
YEM-20/3420/SA1/Health-Nutrition/

INGO/17926
 "التغذية )35%(
الصحة )65%("

منظمة رعاية األطفال 
الدولية

2,066,359 دوالر 
أمريكي

42
YEM-20/3420/SA1/Health-Nutrition/

INGO/17933
 "التغذية )24%(
2,016,628 دوالر إنترسوسالصحة )76%("

أمريكي

43
YEM-20/3420/SA1/Health-Nutrition/

INGO/17940
 "الصحة )46%(
4,298,590 دوالر اإلغاثة الدوليةالتغذية )54%("

أمريكي

44
YEM-20/3420/SA1/Health-Nutrition-

Education/NGO/17884

 "التغذية )9%(
 التعليم )22%(
الصحة )69%("

مؤسسة تمدين 
شباب

437,066 دوالر 
أمريكي

45
YEM-20/3420/SA1/Health-SHNFI/

NGO/17899
 "المأوى/ المواد غير الغذائية )35%(

1,244,080 دوالر مؤسسة رعاية األسرةالصحة )65%("
أمريكي

46
YEM-20/3420/SA1/Nutrition/

INGO/179021,600,001 دوالر الهيئة الطبية الدوليةالتغذية
أمريكي

47
YEM-20/3420/SA1/Nutrition/

INGO/179111,993,205 العمل ضد الجوعالتغذية 
دوالر أمريكي

48
YEM-20/3420/SA1/Nutrition-Health-

Protection/INGO/17932

 "الحماية )20%(
 الصحة )35%(

التغذية )45%("

منظمة رعاية األطفال 
الدولية

1,186,570 دوالر 
أمريكي

49
YEM-20/3420/SA1/Protection/

INGO/17855الدولية الحماية المنظمة 
للمعاقين

792,460 دوالر 
أمريكي

50
YEM-20/3420/SA1/Protection/

UN/17881صندوق األمم الحماية
المتحدة للسكان

2,236,799 دوالر 
أمريكي

51YEM-20/3420/SA1/RRM/UN/17936534,979 دوالر اليونيسفآلية االستجابة السريعة
أمريكي

52
YEM-20/3420/SA1/WASH/

INGO/17833الدوليةالمياه والصرف الصحي والنظافة 1,051,922 دوالر التضامن 
أمريكي

53
YEM-20/3420/SA1/WASH/

INGO/17860798,775 دوالر كير الدولية اليمنالمياه والصرف الصحي والنظافة
أمريكي

54
YEM-20/3420/SA1/WASH/

INGO/17896645,438 دوالر أدراالمياه والصرف الصحي والنظافة
أمريكي

55
YEM-20/3420/SA1/WASH/

INGO/17903732,428 دوالر الهيئة الطبية الدوليةالمياه والصرف الصحي والنظافة
أمريكي

56
YEM-20/3420/SA1/WASH/

INGO/17921البريطانيةالمياه والصرف الصحي والنظافة 718,684 دوالر أوكسفام 
أمريكي
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57
YEM-20/3420/SA1/WASH/

NGO/17918المياه والصرف الصحي والنظافة
مؤسسة بنات 

التنموية  الحديدة 
االجتماعية

112,121 دوالر 
أمريكي

58
YEM-20/3420/SA1/WASH/

NGO/17927388,756 دوالر جيل بال قاتالمياه والصرف الصحي والنظافة
أمريكي

59
YEM-20/3420/SA1/WASH/

UN/17943المياه والصرف الصحي والنظافة
برنامج األمم المتحدة 

للمستوطنات 
ية  البشر

551,764 دوالر 
أمريكي

60
YEM-20/3420/SA1/WASH-CCM/

NGO/17897

 "تنسيق وإدارة المخيمات )9%(
المياه والصرف الصحي والنظافة 

")91%(

الوطنية  المؤسسة 
واالستجابة  للتنمية 

اإلنسانية

1,471,170 دوالر 
أمريكي

61
YEM-20/3420/SA1/WASH-CCM/

NGO/17900

 "تنسيق وإدارة المخيمات )27%(
المياه والصرف الصحي والنظافة 

")73%(
973,816 دوالر مؤسسة رعاية األسرة

أمريكي

62
YEM-20/3420/SA1/WASH-SHNFI-

CCM/INGO/17835

 "تنسيق وإدارة المخيمات )12%(
المياه والصرف الصحي والنظافة 

)30%( 
المأوى/ المواد غير الغذائية )58("

النرويجي  المجلس 
لالجئين

6,018,028 دوالر 
أمريكي
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المعنية المنظمةالجهات 

منسق الشؤون اإلنسانيةرئيس المجلس

المجلس الدنماركي لالجئينمنظمة غير حكومية دولية

المجلس النرويجي لالجئينمنظمة غير حكومية دولية

مؤسسة رعاية األسرة اليمنيةمنظمة غير حكومية وطنية

المؤسسة الطبية الميدانيةمنظمة غير حكومية وطنية

منظمة األغذية والزراعةاألمم المتحدة

صندوق األمم المتحدة للسكاناألمم المتحدة

منظمة الصحة العالميةاألمم المتحدة

المملكة المتحدة/ وزارة الخارجية والكومنولث والتنميةجهة مانحة

هولنداجهة مانحة

ألمانياجهة مانحة

الوكالة السويدية للتعاون اإلنمايئ الدويلجهة مانحة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(صندوق 

مدير صندوق التمويل اإلنساين يف اليمنصندوق

سويسرامراقب
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